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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA IZVORU CRIŞULUI

CAPITOLUL 1
STRATEGIA DE DEZVOLTAREA DURABILĂ
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1.1 Istoric
Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai
multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi a căpătat
valenţe politice precise în contextul globalizării.
În istoria recentă, prima semnalare a faptului că evoluţiile economice şi sociale ale statelor
lumii şi ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecinţele activităţii umane asupra
cadrului natural s-a făcut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat “Limitele creşterii”
(Raportul Meadows). Documentul sintetiza datele privind evoluţia a cinci parametrii ( creşterea
populaţiei, impactul industrializării, efectele poluării, producţia de alimente şi tendinţele de
epuizare a resurselor naturale), sugerând concluzia că modelul de dezvoltare practicat în acea
perioadă nu poate fi susţinut pe termen lung.
Problematica raporturilor dintre om şi mediul natural a intrat în preocupările comunităţii
internaţionale începând cu prima Conferinţă a ONU asupra Mediului, de la Stockholm în 1972 şi sa concretizat în lucrările Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare, instituite în 1985. Această
Comisie a prezentat în 1987 un raport intitulat “Viitorul nostru comun” în care s-a dat prima
definiţie acceptată a dezvoltării durabile – “o dezvoltare care satisface nevoile generaţiei actuale
fără a compromite şansele viitoarelor generaţii de a-şi satisface propriile nevoi”. Conceptul de
dezvoltare durabilă reprezintă rezultatul unei abordări integrate a factorilor politici şi decizionali, în
care protecţia mediului şi creşterea economică pe termen lung sunt considerate complementare şi
reciproc dependente.
De la acest punct, problemele complexe ale dezvoltării durabile au căpătat o dimensiune
politică globală, fiind abordate la cel mai înalt nivel la Conferinţa Mondială pentru Mediu şi
Dezvoltare Durabilă de la Rio de Janeiro în 1992, la Sesiunea Specială a Adunării Generale ONU
şi adoptarea Obiectivelor Mileniului în 2000, respectiv la Conferinţa Mondială pentru Dezvoltare
Durabilă de la Johannesburg în 2002. Conform principiului de gândire globală şi acţiune locală, sau conturat astfel, programe concrete de acţiune la nivel global şi local ( Agenda 21 Locală).
“Agenda 21 Locală” promovează principiile dezvoltării durabile la nivelul administraţiilor
locale. Succesul acestui program este condiţionat de participarea publică a comunităţii locale şi de
promovarea dezvoltării descentralizate, oferind o abordare integrată a problemelor sociale,
economice şi de protecţie a mediului. Implementarea ei trebuie să conducă

la definirea
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obiectivelor, politicilor şi acţiunilor care să facă posibilă creşterea bunăstării şi dezvoltarea
comunităţii locale.
Capitolul 28 al Agendei 21 provoacă toate comunităţile locale ca acestea să-şi creeze
propria lor agendă astfel încât aceasta să preia scopurile generale ale Agendei 21 pentru a le
transpune în planuri şi acţiuni concrete pentru o anumită localitate. Mecanismul de indentificare şi
soluţionare a problemelor este reflectat în Planul Strategic de Acţiuni pentru Dezvoltare Durabilă a
localităţii.
România, ca parte semnatară a Convenţiei de la Rio, s-a angajat să întreprindă demersuri
pentru realizarea acestui document, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local.

1.2 Concept
Dezvoltarea durabilă este un concept holistic, care combină aspectele sociale, economice
și naturale, fiind implicată în două probleme mari ale omenirii: capacitatea de a crea și cea de a
distruge.
Domeniile principale ce caracterizează dezvoltarea durabilă sunt:


domeniul economic (management eficient al resurselor) care are reperele:
veniturile familiei, productivitatea afacerilor, stabilitate, echitate și eficiență



domeniul natural (menținerea unei baze naturale a vieții, prin reducerea încărcărilor
cu deșeuri a ecosistemului) având ca repere: sănătatea ecosistemului, prevenirea
poluării, biodiversitate și resursele naturale



domeniul social (nevoile societății) are reperele: participare, consultare, egalitate,
mobilitate socială și dezvoltarea instituțiilor.

Conceptul de dezvoltare economică durabilă reprezintă acea formă de dezvoltare
economică în cadrul căreia se urmărește ca satisfacerea cerințelor prezente de consum să nu
compromită sau să prejudicieze pe cele ale generațiilor viitoare. Preocupările tot mai accentuate
privind dezvoltarea economică durabilă sau viabilă, sunt legate de un complex de probleme cu care
se confruntă, în prezent omenirea, și anume: sărăcia în mijlocul belșugului; degradarea mediului
înconjurător, extinderea necontrolată a urbanizării; nesiguranța ocupării unui loc de muncă;
înstrăinarea tineretului; înlăturarea valorilor tradiționale; inflația, șomajul, crizele monetare,
economice și geografice, etc.
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Conceptul de dezvoltare durabilă exprimă procesul de lărgire a posibilităților prin care
generațiile prezente și viitoare își pot manifesta pe deplin opțiunile în orice domeniu (economic,
social, cultural sau politic), omul fiind așezat în centrul acțiunii destinate dezvoltării. Dezvoltarea
economică durabilă presupune existența unor condiții economice, culturale și de mediu favorabile.
Dacă din perspectiva istorică condițiile economice au avut un rol covârșitor în evoluția speciei
umane, celelalte condiții nu mai pot fi astăzi ignorate, componenta economică reprezentând însă
factorul esențial al dezvoltării.
Elementul central al conceptului de dezvoltare durabilă este prezentat de interacțiunea
dintre populație, progres economic și potențialul de resurse naturale, evidențiindu-se ca probleme
esențiale: optimizarea raportului nevoi - resurse, obiective de atins, mijloace necesare, pe baza
compatibilității lor reciproce în timp și spațiu. Trebuie să fie conceput și realizat un asemenea
mediu economic care, prin intrările și ieșirile sale, se află în compatibilitate dinamică cu mediul
natural, dar și cu nevoile prezente și viitoare ale generațiilor care coexistă și se succed.
Problema cheie a dezvoltării durabile o constituie reconcilierea între două aspirații umane:
necesitatea continuării dezvoltării economice și sociale, dar și protecția și îmbunătățirea stării
mediului, ca singura cale pentru bunăstarea atât a generațiilor prezente, cât și a celor viitoare.

1.3 Agenda Locală 21
Principiile care stau la baza întocmirii Agendei Locale 21 sunt :


Progresul social, condiţionat de recunoaşterea şi admiterea nevoilor fiecărui individ;



Protejarea eficientă a mediului;



Utilizarea raţională a rezervelor naturale;



Păstrarea unui nivel ridicat de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă;

Avantajele Agendei Locale 21 sunt:


Dezvoltare descentralizată;



Promovarea proiectelor cheie pentru comunitatea locală;



Asigurarea cadrului pentru finanţarea proiectelor locale de infrastructură;



Promovarea parteneriatului public-privat;



Implicarea tuturor actorilor locali.
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Instrumentele programului Agenda Locală 21 sunt:


Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă;



Planul Local de acţiune;



Portofoliul de Proiecte Prioritare.

Strategia Locală pentru Dezvoltare Durabilă este un document pe termen lung, realizat prin
efortul administraţiei publice şi prin implicarea instituţiilor locale. Structura cuprinde trei părţi:


Istoric şi capital natural (cadrul geografic, calitatea factorilor de mediu);



Capitalul antropic, situaţia economică a zonei;



Obiective propuse în vederea dezvoltării localităţii

Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Durabilă reprezintă planificarea reală pe
termen mediu şi lung în vederea îndeplinării obiectivelor prevăzute în strategia locală. Măsurile
respective se concretizează prin programe şi proiecte.
Portofoliul de proiecte prioritare cuprinde acele programe şi proiecte care răspund
comunităţii locale şi care pot conţine indicatorii de implementare ce urmează a fi realizaţi în
viitorul apropiat.

1.4 Documente cu caracter strategic realizate la niveluri
ierarhice superioare

1.4.1. Contextul naţional
Planul Naţional de Dezvoltare este un concept specific politicii europene de coeziune
economică şi socială (Cohesion Policy).
Planul Naţional de Dezvoltare reprezintă documentul de planificare strategică şi programare
financiară multianuală care orientează şi stimulează dezvoltarea economică şi socială a ţării în
concordanţă cu principiile Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. Planul stabileşte drept
obiectiv global reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică dintre
România şi celelalte state membre ale Uniunii Europene şi detaliază obiectivele specifice ale
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procesului în 6 direcţii prioritare care integrează direct şi indirect cerinţele dezvoltării durabile pe
termen scurt şi mediu:


Obiectivul creşterii competitivităţii şi dezvoltării economiei bazate pe cunoaştere
include, ca una dintre principalele subpriorităţi, îmbunătăţirea eficienţei energetice şi
valorificarea resurselor regenerabile de energie în vederea reducerii efectelor
schimbărilor climatice;



Aducerea la standarde europene a infrastructurii de bază pune accentul pe dezvoltarea
durabilă a infrastructurii şi a mijloacelor de transport prin reducerea impactului asupra
mediului, promovarea transportului intermodal, îmbunătăţirea siguranţei traficului şi
protecţia elementelor critice de infrastructură;



Proprietatea privind protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului prevede îmbunătăţirea
standardelor de viaţă pe baza asigurării serviciilor de utilităţi publice , în special în
ceea ce priveşte gestionarea apei şi a deșeurilor; îmbunătăţirea sistemelor sectoriale şi
regionale ale managementului de mediu; conservarea biodiversității; reconstrucția
ecologică; prevenirea riscurilor şi intervenţia în cazul unor calamități naturale;



Perfecționarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman are în vedere promovarea
incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative pentru dezvoltarea unei piețe a
muncii moderne şi flexibile, îmbunătăţirea relevanței sistemului de educaţie şi formare
profesională pentru ocuparea forţei de muncă, stimularea culturii antreprenoriale;



Dezvoltare economiei rurale şi creşterea productivității în sectorul agricol, silvic şi
piscicol conţine prevederi privind utilizarea raţională a fondului funciar, reabilitarea
ecologică a unor terenuri degradate sau poluate, siguranța alimentară, bunăstarea
animalelor, încurajarea acvaculturii în zonele costiere;



Obiectivul de diminuare a disparităţilor de dezvoltare între regiuni şi în interiorul
acestora .

1.4.2. Contextul Regiunii Nord-Vest
În ultima perioadă, în cadrul Comitetului Regional pentru Elaborarea în Parteneriat a Planului de
Dezvoltare Regională (CRP) 2014-2020, au avut loc grupuri de lucru tematice în vederea
revizuirii analizei regionale socio-economice pentru elaborarea analizei SWOT, revizuirea
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priorităţilor regionale pentru programarea şi formularea strategiei regionale de dezvoltare pentru
perioada 2014-2020.
Priorităţile regionale au fost stabilite în strânsă corelare cu cele din cadrul politicii
naţionale de dezvoltare, orientată spre atingerea obiectivului de coeziune economică şi socială de
către România în calitate de stat membru al UE.
România va beneficia de acces la fondurile care finanţează Politica de Coeziune, Politica
Agricolă şi Politica Europeană de Pescuit.
Prin elaborarea PDR şi a Strategiei de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020 s-a creat
cadrul de planificare care stă la baza stabilirii eligibilităţii proiectelor ce vor fi finanţate în regiune
prin diferite programe. Partenerii regionali, precum şi alte instituţii, manifestă interes faţă de
conţinutul PDR, acesta constituind punctul de plecare în elaborarea

altor documente de

programare sectoriale şi subsectoriale regionale:


Planul Regional de Acţiune pentru Mediu;



Planul Regional pentru Gestionarea Deşeurilor;



Planul Regional de Acţiune pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic;



Planul Regional pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
Strategia de dezvoltare este corelată cu politicile şi reglemetările comunitare, precum şi cu

strategiile de dezvoltare la nivel naţional. Obiectivele sale prioritare sunt orientate în principal
spre domeniile de intervenţie ale Instrumentelor Structurale şi ale fondurilor europene care
finanţează dezvoltarea rurală şi pescuitul.
În anul 2020 se vor reduce disparităţile de dezvoltare între regiunea de Nord-Vest şi
celelalte regiuni ale ţării în scopul creşterii nivelului de trai al cetăţenilor.

1.4.3. Contextul judeţului Cluj
Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Cluj reprezintă un document de politici publice
care are rolul de a trasa dezvoltarea pe termen mediu a judeţului. Strategia va fi un instrument
pentru autorităţile locale şi pentru comunitatea din judeţ care, acţionând în parteneriat, vor stabili
direcţiile prioritare şi planurile de acţiune pentru concretizarea investiţiilor în infrastructură,
servicii sociale, educaţie, dezvoltare economică şi mediu.
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Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare este creşterea economiei regionale prin
dezvoltare policentrică şi specializare funcţională pentru diminuarea disparităţilor intra-regionale,
respectiv inter-regionale, la nivel economic, social şi de mediu şi creşterea standardului de viaţă
regional.
Obiectivele specifice sunt următoarele:


Creşterea atractivităţii regiunii prin îmbunătăţirea competitivităţii activităţilor inovatoare
în scopul obţinerii unor produse cu valoare adăugată ridicată;



Creşterea accesibilităţii regiunii prin îmbunătăţirea infrastructurilor regionale ca suport
pentru susţinerea activităţilor economice şi sociale şi în polii de dezvoltare a regiunii;



Dezvoltarea resurselor umane pentru creşterea gradului de ocupare pe piaţa muncii, prin
modernizarea învăţământului, dezvoltarea abilităților antreprenoriale şi promovarea
educaţiei adulţilor şi a formării continue;



Promovarea dezvoltării durabile şi diversificarea activităţilor din mediul rural



Asistenţă tehnică.

1.4.4. Programul Operaţional Regional (POR)
Programul Operaţional Regional implementează elemente importante ale Strategiei
Naţionale de Dezvoltare Regională a Planului Naţional de Dezvoltare (PND), contribuind,
împreună cu celelalte Programe Operaţionale Sectoriale (PO), la realizarea obiectivului Strategiei
Naţionale de Dezvoltare Regională a PND şi al Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, şi anume
diminuarea disparităților de dezvoltare economică şi socială dintre România şi statele membre ale
UE.
Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice și sociale,
durabile şi echilibrate teritorial a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor
specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea
mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, in ideea sporirii atractivităţii pentru investiţii a
regiunilor României, în special a celor mai slab dezvoltate.
Programul Operaţional Regional va fi finanţat în perioada 2014 - 2020 din bugetul de stat
şi bugetele locale, fiind cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) – unul
din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene.
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În cadrul POR, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de
creştere- are ca obiectiv creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă în oraşe prin
reabilitarea structurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor, inclusiv a serviciilor sociale, precum şi
prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a mediului de afaceri şi a antreprenoriatului.
Abordarea unei acordări integrate a problemelor economice, sociale şi de mediu din zonele
urbane degradate constă în faptul că se pot rezolva simultan o serie de probleme interdependente
care afectează atât zona urbană cât şi arealele adiacente.

1.5 Cadrul legislativ pentru elaborarea strategiei de dezvoltare
Legislaţia europeană şi documentele strategice care au guvernat procesul de realizare al
Strategiei locale de dezvoltare a comunei Izvoru Crișului au fost:


Strategia de la Lisabona a Comisiei Europene Revizuită



Agenda Locală 21, 1992



Politica de coeziune în sprijinul creşterii economice şi al locurilor de muncă –
Orientări



Strategia Europeană de Ocupare



Noua Strategie de Sănătate a Comunităţii Europene



Programul de Acţiuni al Comunităţii Europene în domeniul sănătăţii şi protecţiei



Cartea Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană



Declaraţia Universală a Drepturilor Copilului



Directiva pentru Tratament Egal



Directiva Operaţională pentru Securitatea Socială



Strategia Europeană de Ocupare



European Charter of Local Self-Government



Condiţionalităţi ex-ante pentru accesarea fondurilor europene 2014-2020 în
România



Coordonatele majore ale procesului de programare a fondurilor europene 20142020 în România



Diagrama cadrului partenerial în România



Politica de Coeziune a UE 2014-2020
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Strategia Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creştere inteligentă,
ecologică şi favorabilă incluziunii



Programul Naţional de Reformă al României 2011-2013



Programul de Convergenţă al României 2011-2014



Recomandarea privind Programul naţional de reformă din 2011 al României şi de
emitere a unui aviz al Consiliului privind Programul de Convergenţă actualizat al
României pentru perioada 2011-2014

Alte reglementări şi documente comunitare relevante avute în vedere la elaborarea
strategiei sunt:


REGULAMENTUL (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și
al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, EURATOM)
nr. 1605/2002 al Consiliului



REGULAMENTUL delegat (UE) al Comisiei din 29.10.2012 privind normele de
aplicare a Regulamentului (UE) Parlamentului European și al Consiliului privind
normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii



Rezumatul studiului de impact privind înlocuirea Regulamentului (CE) nr.
1083/2006



Propunere de REGULAMENT de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune,
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru
pescuit și afaceri maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și
de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare
regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006



Rezumat - propunere de regulament pentru modificarea Regulament (CE) nr.
1080/2006



Propunere de REGULAMENT privind dispozițiile specifice aplicabile Fondului
european de dezvoltare regională și obiectivului referitor la investițiile pentru
creștere economică și ocuparea forței de muncă și de abrogare a Regulamentului
(CE) nr. 1080/2006
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Rezumatul studiului de impact privind înlocuirea Regulamentului (CE) nr.
1081/2006



Propunere de REGULAMENT privind Fondul Social European şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1081/2006



Rezumat - propunere de regulament pentru modificarea Regulament ( CE) nr.
1084/2006



Propunere de REGULAMENT privind Fondul de coeziune şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1084/2006



Rezumat - propunere de Regulament – Cooperare teritorială europeană 20142020



Propunere de REGULAMENT privind dispoziții specifice pentru sprijinul din
partea Fondului European de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare
teritorială europeană



Rezumat - propunere Regulament – Grupările europene de cooperare teritorială
(GECT)



Propunere REGULAMENT de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind o grupare
europeană de cooperare (GECT) în ceea ce priveşte clarificarea, simplificarea şi
îmbunătăţirea constituirii şi punerii în aplicare a unor astfel de grupări



Al treilea raport de Coeziune – Un nou parteneriat pentru coeziune, 2004



Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1260/1999 privind prevederile
generale ale Fondurilor Structurale



Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor şi Documentelor de
Programare pentru Fondurile Structurale



Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1260/1999 privind prevederile
generale ale Fondurilor Structurale



Ghidul Comisiei Europene pentru elaborarea Planurilor şi Documentelor de
Programare pentru Fondurile Structurale



Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1685/2000 privind regulile
detaliate pentru implementarea Regulamentului 1260/1999 în ceea ce priveşte
eligibilitatea cheltuielilor aferente operaţiunilor de co-finaţare de către Fondurile
Structurale
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Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1783/1999 privind Fondul
European de Dezvoltare Regională



Regulamentul Consiliului Comunităţii Europene nr. 1784/1999 privind Fondul
Social European



Proiectele de regulamente comunitare privind managementul Fondurilor
Structurale şi de Coeziune în perioada 2007-2013



Proiectul Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului UE pentru
Fondul Social European



Proiectul Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului UE pentru
Fondul European de Dezvoltare Regională



Proiectul Regulamentului Parlamentului European şi Consiliului UE pentru
Fondul Social European

1.6. Scopul strategiei de dezvoltare locală
Strategia locală de dezvoltare durabilă a comunei Izvoru Crișului reprezintă un document
complex care oferă viziunea şi drumul pe care îl parcurge comunitatea locală pentru a crea „o
lume mai bună”. Este un document de lucru flexibil şi dinamic elaborat printr-un proces
participativ al comunităţii locale în concordanţă cu priorităţile naţionale de dezvoltare cuprinse în
Planul Naţional de Dezvoltare. Aici ne regăsim aspiraţiile, dorinţele şi eforturile în transformarea
comunei Izvoru Crișului în cel mai dorit loc, în care oricine ar dori să trăiască o viaţa sănătoasă,
îndreptată spre valorile de familie, cu grijă şi respect pentru viitorul generaţiilor viitoare.
Strategia

a

fost

elaborată

pe

experienţa

acumulată în cadrul proiectului Agenda Locală 21
aplicând metodologia proprie administraţiei publice
locale a comunei Izvoru Crișului şi reprezintă un
document

programatic

care

răspunde

nevoilor

cetăţenilor responsabilizându-i atât în fază de concepție
cât şi în cea de implementare.
În acţiunile noastre privind transformarea comunei Izvoru Crişului vom folosi strategia
pentru a demonstra finanţatorilor locali, naţionali, europeni sau internaţionali coerenţa acţiunilor
noastre şi convergenţa proiectelor pentru care vom primi co-finanţare.
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Strategia este documentul care ne arată calea spre o dezvoltare durabilă. De abilitatea în a
folosi capacitatea comunităţii noastre, perseverenţa, profesionalismul, reconcilierea indiferent de
convingerile politice sau confesionale şi indiferent de vârstă, educaţie sau poziţie socială, va
depinde succesul punerii în practică a strategiei.

1.7. Metodologia de elaborare a strategiei
Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a comunei Izvoru Crişului pe perioada 2014-2020
a fost elaborată pornind de la principiul de bază conform căruia acest document trebuie să
răspundă aspiraţiilor comunităţii locale. Astfel, procesul de elaborare a strategiei s-a bazat pe
participarea comunităţii încă din prima fază de elaborare, printr-o largă implicare şi dezbateri
publice.
Strategiile de dezvoltare fac posibilă coordonarea activă a proceselor de dezvoltare care au
loc în teritoriu, luarea în considerare a caracteristicilor locale, a schimbărilor din mediul exterior si
fac posibilă abordarea pro-activă, realizată într-un mod inovativ, a proceselor de dezvoltare
teritorială.
Realizarea strategiei de dezvoltare locală se poate construi pe baza răspunsurilor la
următoarele întrebări fundamentale:


Care este situaţia reală a comunei?



Ce nivel am vrea să atingem?



Ce probleme trebuie să ridicăm şi cum ajungem la acest nivel?



Ce măsuri trebuie să luăm şi care este modul de acţiune pentru a ajunge la nivelul dorit?
Răspunsurile la aceste întrebări se pot grupa în faze, realizându-se astfel un sistem bine

pus la punct.
În procesul elaborării şi implementării strategiilor de dezvoltare locală sunt implicaţi
următorii actori de pe plan local:


Administraţia publică locală



Comunitatea locală



Firme private



Reprezentanţii societăţii civile.
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Faza 1 – Colectarea datelor şi analiza acestora
Această fază constă în diagnoza şi analiza principalilor indicatori statistici din comuna
Izvoru Crişului.
Principalele date trebuie să vizeze informaţii privind:


O prezentare succintă a zonei



Datele fizico-geografice



Caracteristicile generale ale economiei



Domeniul Social



Caracteristicile mediului.

Începerea demersului de planificare presupune studierea materialelor existente despre
comunitate. Documentele care au ajutat pentru începerea adunării datelor sunt:


Monografia comunităţii Izvoru Crişului



Planul urbanistic general / planurile urbanistice zonale



Strategia elaborată în trecut



Alte planuri/proiecte.

Pentru orice comunitate dintr-o regiune, documentele de referință în elaborarea unei strategii
de dezvoltare locală sunt: Planul de Dezvoltare Regională, Strategia de Dezvoltare Judeţeană,
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional, strategia GAL-ului din care comuna face parte.
Prin urmare, pentru colectarea de informații cu privire la prezentarea comunei, s-au studiat
Strategia de Dezvoltare GAL Valea Someșului, Strategia de Dezvoltare a Județului Cluj pentru
perioada 2014 – 2020, Programul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014 – 2020, în faza de
draft, Programul de Convergență România 2011 – 2014, Strategia Europa 2020, precum și date
statistice.
În această primă fază se urmăreşte:


Determinarea bazei economice



Evaluarea structurii pieţei forţei de muncă



Evaluarea nevoilor pieţei forţei de muncă



Examinarea oportunităţilor şi a constrângerilor dezvoltării economice



Examinarea/evaluarea capacităţii instituţionale locale.
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Etapa culegerii datelor este una extrem de importantă pentru întreg procesul elaborării
strategiei de dezvoltare locală. Adunarea datelor se realizează pe două niveluri:


Culegerea datelor direct de la cei pentru care se elaborează strategia de dezvoltare. În
această fază este important ca viitorul beneficiar să completeze (cât mai exact şi folosind
date cât mai recente) formularul privind evaluarea localităţii sau a zonei pentru care se
elaborează planul de dezvoltare.



Documentarea care se face folosind surse statistice oficiale, cum ar fi: anuare statistice,
baze de date ale comisiilor judeţene sau naţionale de statistică, alte surse şi statistici
oficiale. Acest tip de date ne permite o încadrare mai bună a zonei într-un context mai larg.
La această cercetare au participat un număr de 275 persoane. Rezultatul cercetării a constat

într-un raport de cercetare care cuprinde o secţiune de probleme şi efecte identificate ale acestora,
precum şi ilustrare grafică sau tabelară a rezultatelor obţinute.
Cercetarea calitativă desfăşurată a survenit din necesitatea unei formulări mai exacte a
problemelor investigate, prin obţinerea de informaţii de la persoane care deţin experienţa şi
cunoştinţele necesare. Acest tip de cercetare nu vizează cuantificarea reacţiilor persoanelor
investigate şi nici nu poate fi supusă unor interpretări de natură statistică, ci urmăreşte explorarea
şi înţelegerea atitudinilor, comportamentelor şi motivaţiilor. A fost elaborat un chestionar in care
participanţii sunt încurajaţi să îşi exprime liber propriile opinii faţă de principalele teme supuse
discuţiei. Pe baza chestionarelor completate a fost realizată analiza datelor.
Plecând de la această bază de date urmează un alt pas important pentru elaborarea planului
de dezvoltare şi anume analiza SWOT. Specificul analizei SWOT presupune studiul concomitent
al caracteristicilor interne şi a influenţelor mediului extern, ţinând cont atât de factorii pozitivi, cât
şi de cei negativi.
Faza 2 – Stabilirea strategiei de dezvoltare locală
Această fază cuprinde stabilirea scopurilor şi criteriilor de dezvoltare, identificarea
posibilităţilor de acţiune, respectiv dezvoltarea unei strategii pe obiective operaţionale de
dezvoltare.
În urma analizei SWOT sunt identificate punctele forte şi cele slabe, oportunităţile de
dezvoltare, dar şi „pericolele” existente la nivelul comunităţii Izvoru Crişului.
Pagina

Material realizat de S.C. PROSOFT CONSTRUCT S.R.L.
2014

19

Strategia de dezvoltare a comunei Izvoru Crişului pentru perioada 2014 - 2020
Faza 3 – Selectarea proiectelor de dezvoltare locală
În această fază sunt prevăzute programele şi proiectele de dezvoltare care vor fi incluse în
strategia de dezvoltare. Ele sunt grupate în mai multe scenarii, în funcţie de gradul de implicare a
agenţiilor de dezvoltare, de perioada necesară pentru implementare şi de locul acestora pe agenda
persoanelor sau a organizaţiilor însărcinate cu implementarea lor.
Faza 4 – Pregătirea planului de dezvoltare general şi implementarea
În această fază se stabileşte orarul pentru implementarea programului de dezvoltare, se
precizează nevoile de natură financiară, respectiv se derulează programul general de dezvoltare.
Strategia de dezvoltare locală a comunei Izvoru Crişului va fi instrumentul de lucru al
administraţiei publice locale, agreat de întreaga comunitate locală, care va orienta gândirea,
decizia şi acţiunea către obiective superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs să
existe abateri datorate urgenţelor sau avantajelor şi dezavantajelor ce pot interveni în anumite
momente.
Strategia de dezvoltare locală se doreşte a fi un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de
dezvoltare, indicând totodată direcţiile de dezvoltare specifice şi în final detaliate în acţiuni
punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administraţiei publice locale.
Utilizarea instrumentelor de consultare a comunităţii locale a determinat adaptarea tuturor
propunerilor de acţiuni, în final strategia de dezvoltare locală fiind în consens cu aspiraţiile
locuitorilor comunei Izvoru Crişului. Importanţa acestui aspect este dată atât de certitudinea
implicării viitoare a comunităţii locale în implementarea strategiei de dezvoltare locală, cât şi de
posibilitatea asumării depline şi conştiente a acesteia.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA IZVORU CRIŞULUI

CAPITOLUL 2
PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI IZVORU CRIŞULUI
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2.1 Istoric, tradiții și aşezare geografică
2.1.1. Istoric
Comuna Izvoru Crişului este o veche vatră de civilizaţie şi cultură cu o istorie ce datează din
cele mai vechi timpuri, aici locuind oameni harnici care prin munca și abnegaţia lor au marcat
aceste meleaguri conferind continuitate vieţuirii în zonă.

Vedere generală comuna Izvoru Crişului
Izvoru Crişului a fost menţionat documentar în anul 1276. Este un renumit centru de
prelucrare artistică a lemnului şi al creaţiei artistice populare tradiţionale. Păstrează, nealterat de
secole, tradiţiile şi obiceiurile caracteristice zonei Kalotaszeg. Existenţa primelor aşezări omeneşti
pe aceste meleaguri nu este atestată documentar, iar datele existente s-au cules numai pe cale orală
(în majoritatea lor) şi după denumiri topice. De exemplu, s-a constatat că în secolul trecut trăiau
oameni care denumeau o parte de hotar "Ordományos" ceea ce demonstrează existenţa unor
aşezări omeneşti în acest hotar. Cuvântul respectiv însemna „Ordom-város"(oraş).
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Fotografie a vechii comune

De asemenea, pe traseul drumului roman de la Napoca la Bologa, pe terasă se află cărămizi
şi ţigle romane, iar în apropiere au fost găsite monede bătute de Gordian III. Natura sitului este
incertă putând fi ori "villa rustica" ori o staţie de poştă. Un alt factor evident ar fi culturile de pomi
fructiferi găsite, fapt ce demonstrează existenţa unor aşezări omeneşti, dar şi îndeletnicirea de bază
a acestor locuitori. Geografia locului a fost încă din cele mai vechi timpuri prielnică pentru culturile
de pomi fructiferi. Drumul care duce spre acest loc se numeşte „Szőlők útja" (drumul viilor) în
ciuda faptului că în prezent în zona respectivă nu se mai găsesc plantaţii de viţă-de-vie.
Localitatea Izvoru Crişului, cu denumirea de „Körösfő” este atestată documentar pentru
prima dată în anul 1276 sub numele de „Tera Crysfeu". În aceleaşi documente se aminteşte de 38
de familii care deţineau vaste întinderi de teren agricol - moşii. În limba maghiară este o practică
uzuală ca locul de unde izvorăşte un râu, o apă curgătoare să fie denumit cu apelativul "Fő", nu în
sens de principal ci în sens de "Cap" (Capătul Crişului). În decursul timpului localitatea poartă
denumiri diferite legate de râul Criş.
Documentele scrise în limba latină în care a fost menţionată această aşezare omenească
vorbesc despre faptul că locuitorii acestui sat au fost iobagi. Satul, cu teritoriul înconjurător, a
aparţinut moşiei episcopului romano-catolic din Transilvania. Era un sat de iobagi, aşa cum arată
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documentele ulterioare din 1443 şi 1504. După 1600 comuna aparţine moşierului Bánffy din
Gilău, iar în decursul secolelor ea a fost vândută şi donată de mai multe ori.
Arta meşteşugului în localitate îşi are originile în anul 1880 când un profesor german din
Huedin a luat ca şi ucenici câţiva oameni din sat pe care care i-a învăţat să lucreze cu strungul
pentru lemn, modelând astfel picioarele scaunelor şi meselor. Valorificarea produselor obţinute
din lemn începe prin anul 1900.

Meşter popular

În timp populaţia locului s-a specializat în modelarea lemnului şi a derivatelor acestuia, în
timp meşteşugul fiind ridicat la rangul de artă-artizanat. Localitatea Izvoru Crişului este amintită în
documentele zonei ca fiind locul unde încă din cele mai vechi timpuri s-a dezvoltat "industria
mică" din cooperaţia meşteşugărească şi mici ateliere ce produceau butoaie, ciubere şi umeraşe.
Prima atestare documentară a satului Nadăşu apare în 1464 sub denumirea de „Nadăş",
aproape identică cu cea de azi. Din punct de vedere etnografic, demografic şi sociologic satul
Nadăş apare ca o insulă izolată prin însăşi poziţia sa. În 1873 se înfiinţează prima şcoală rurală de
stat. Biserica ortodoxă este din lemn şi datează din 1720.
Prima menţiune documentară a satului Nearşova o găsim în 1391 sub denumirea de
posesia „regalis Nearzo". Denumirea este schimbată succesiv în decursul anilor până când se
ajunge la cea de Niarşova şi apoi la Nearşova.
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Satul Şaula este atestat documentar prima dată sub denumirea de „Villa Shulath" în anul
1219. În anul 1391 îl găsim în documentele vremii ca „Posesis regalis Salausara". O denumire mai
semnificativă care atestă de fapt şi o dezvoltare mai mare a localităţii în acel timp este cea de
“Saar Vasar” adică “târg noroios”.

2.1.2. Tradiţii
O componentă importantă a vieţii satului este cultura, iar aceasta poate contribui în mod
specific la creşterea gradului de atractivitate a mediului rural pentru toate categoriile de populaţie şi
în special pentru populaţia tânără.
În ultimii 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, capitolul simbolic fiind esenţial pentru identitatea culturală
reprezentată prin valori, obiceiuri şi îndeletniciri, credinţe şi simboluri împărtășite de către
comunitate.
Protejarea moştenirii culturale este extrem de importantă şi 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 şi a obiceiurilor din mediul rural reprezintă mijloace de
creştere a potenţialului turistic în multe alte ţări.
Având în vedere că majoritatea turiştilor străini care vin în ţara noastră caută să trăiască
experienţa “vieţii la ţară” cu tot ceea ce implică acest lucru, păstrarea şi conservarea culturii
tradiţionale în mediul rural reprezentând un element obligatoriu care trebuie luat în calcul în
procesul de dezvoltare rurală. Din păcate însă, lipsa infrastructurii culturale, precum şi a unei
strategii de dezvoltare pe termen mediu şi lung a turismului la nivel local, au dus la o insuficientă
exploatare a potenţialului turistic.
Oricât de grăbit ar fi cel ce călătoreşte pe drumul european E60, de la Oradea la Cluj sau
invers, nu poate să nu remarce satul Izvoru Crişului, centrul administrativ al comunei omonime.
Zecile de magazine înşirate de-a lungul şoselei, care având obiecte de artizanat, fac ca
satul să fie de neconfundat.
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Însă, această imagine este doar o mica parte a ceea ce înseamnă comuna Izvoru Crişului şi
zonele învecinate; este precum vârful unui aisberg, căci cel care se va opri aici, şi va cutreiera pe
îndelete locurile va fi răsplătit cu descoperirea unor adevărate comori ascunse, iar ospitalitatea
oamenilor de aici va face ca şederea să fie memorabilă.

Magazine de artizanat
Vedere de ansamblu
Satele comunei Izvoru Crişului fac parte din regiunea etnografică a Călatei (Kalotaszeg în
limba maghiară). Ţara Călatei se deosebeşte de toate celelalte regiuni ale Ardealului. Aici poţi
vedea pe câte o colină, dominând satul, vechi biserici albe din piatră, acoperite cu şindrile, cu
tavanele pictate din lemn casetat, şi cu inconfundabilele turnuri cu acoperişuri înalte. Alteori, poţi
admira biserici din lemn ascunse prin livezi, case cu târnaţ de lemn şi acoperişuri cu elaborate
decoraţii de lemn. Oameni purtând straie tradiţionale şi turme negre de bivoli cu coarnele
încovoiate, fac parte din peisaj. Alături de secuime, Ţara Călatei are o populaţie maghiară
consistentă, care locuieşte de secole pe aceste meleaguri alături de români.
Toate acestea, precum şi multe alte particularităţi, fac ca această zonă a Călatei să fie unică
în Ardeal şi în Europa pentru că aici sunt încă păstrate portul popular şi tradiţiile.
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Aici sărbătorile au ceva din atmosfera poveştilor bunicilor:


Crăciunul cu colindele sale și Vicleimul



Grupurile de flăcăi care merg la stropit de Paști



Nunțile



Balul strugurelui

În vremea sărbătorilor religioase oamenii se îmbrăcau în portul lor tradițional, vestit
pentru culorile vii și formele spectaculoase și mergeau la biserică, iar în fiecare casă gospodinele
pregăteau gustoase mâncăruri tradiționale.
Un rol deosebit de important în păstrarea acestei moşteniri culturale bogate au avut-o
bisericile, căci ele au fost păstrătoarele vieţii spirituale pe aceste meleaguri, de-a lungul timpului.
Tradiţiile locale se regăsesc azi în noile forme de artizanat practicate pe scară largă de
locuitorii comunei Izvoru Crişului şi zonele învecinate: obiecte şi mobilier din lemn cioplit şi
sculptat, perini şi albituri brodate de mână, haine, etc.
În Ţara Călatei satele sunt aşezate pe văi sau la confluenţa acestora. Casele din această
zonă aparţin ca structură tipului bazinului carpatic, cu camerele înşirate de-a lungul aceleiaşi axe,
dar au o serie de elemente care le deosebesc. Casele tradiţionale sunt construite pe două nivele
constituite din beciul înalt, îngropat şi casa de sus. De-a lungul casei se dezvoltă târnaţul şi prispa.
Întreaga casă se sprijină pe o fundaţie făcută din piatră locală (calcar sau alabastru) moale
şi uşor de prelucrat. Pereţii caselor sunt realizaţi din piatră cioplită lipită cu lut sau din bârne din
lemn îmbinate la capete.
Aceste ziduri erau acoperite cu nuiele din alun împletite, acoperite cu noroi şi apoi
văruite. Bucătăria şi camerele secundare aveau pe jos pământ bătut, iar camera principală era
podită. Casele, care mai demult erau acoperite cu paie, astăzi se mai pot vedea doar la unele anexe
gospodăreşti. Ulterior pentru acoperişuri s-a folosit şindrila, iar apoi ţiglele ceramice.
Un element specific zonei este existenţa pinioanelor, bogat decorate, dublate de un panou
de scânduri traforat în faţa, decorat şi acesta cu motive vegetale care amintesc de universul formal
al renaşterii. Pe aceste pinioane apar des păuni, reprezentări naive ale figurilor umane, îngeri sau
diferite inscripţii. Casele erau în mod tradiţional văruite în albastru, dar în secolul trecut sătenii
mai înstăriţi au început să diversifice gama de culori.
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Arhitectură tradiţională
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Un element important al caselor sunt porţile, formate de obicei din doi stâlpi acoperiţi şi
frumos coloraţi cu motive geometrice, florale, vegetale dar şi figurative. În trecut, în preajma
băncii de lângă poartă se adunau sătenii pentru a discuta diferite activităţi legate de viaţa satului.

Poartă veche

În interiorul caselor, camera tradiţională (camera cea mai importantă a casei) este cel mai
îngrijit şi mai bogat mobilată şi decorată. Tradiţia acestor camere precum şi mobilierul sculptat şi
pictat este vie şi astăzi. O mare parte a mobilei era compusă din felurite lăzi pictate şi uneori
cioplite utilizate pentru depozitarea alimentelor, a hainelor, pentru zestre, etc.
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Lângă perete sunt aşezate bănci cu sau fără ladă, bogat ornanentate. În camera de dormit
se află patul deosebit de înalt, făcut astfel încât să poată adăposti sub el patul pentru copil. În
cameră mai erau poliţe, o masă iar lângă perete bănci şi perne (“perini”) decorative. Scaunele sunt
de asemenea o piesă de mobilier foarte importantă, produsă local. Tinerii obişnuiau să
confecţioneze scaune sculptate cu spătar pentru aleasa inimii lor.
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Cea mai mare parte a acestor piese de mobilier sunt produse în zonă alături de alte obiecte
cioplite: casete „cu cifru”, table de şah sau jucării de lemn. Toate acestea sunt cioplite şi sculptate,
împodobite cu o largă gamă de motive decorative, care sunt specifice zonei şi fiecărui meşter în
parte. Există patru categorii de motive: geometrice, de origine medievală; vegetale (flori, fructe şi
frunze), inspirate de motivele renaşterii şi prezente atât pe porţi, cât şi pe tavanele casetate ale
bisericilor; figurative, în special păsări (porumbei şi păuni), şi motive cultice simbolice, foarte des
întâlnit fiind copacul vieţii, iar alături de el rozeta (soarele), steaua (lumina), semicercul (luna) sau
pasărea (sufletul).
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În timp ce realizarea mobilierului cade în sarcina bărbaţilor, broderiile şi costumele
populare sunt realizate de femei, continuând tradiţia începută de doamna Gyarmathy la finele
secolului ai XIX-lea. Broderiile din Ţara Călatei reprezintă un tezaur unic de forme decorative.
Broderiile sunt realizate pe pânză ţesută local în două tehnici distincte: cea care urmăreşte firele
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de urzeală şi cea cusută independent de structura materialului, modelul fiind executat conform
unui anumit desen.
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Începând cu anul 1956 în localitatea Izvoru Crișului se organizează anual Festivalul
Tradițional din dealul Riszeg - „Ziua florilor din Dealul Riszeg”. Principala manifestare a
evenimentului este concursul de cântece populare pentru copii. Se desfășoară, de asemenea,
concerte, jocuri distractive (concurs de mâncat plăcinte, alergare cu ouă, alergarea în sac, partide
de fotbal) și multe altele. Atmosfera este completată de deliciile culinare oferite amatorilor.
În cadrul festivalului au fost decernate premiile onorifice Pro Kalotaszeg celor care sprijină
financiar și moral dezvoltarea regiunii. La festival sunt așteptați nu doar localnicii, ci și toţi cei
interesați atât din țară cât și de peste hotare.

2.1.3. Aşezarea geografică
Comuna Izvoru Crişului este situată în partea de vest a judeţului Cluj, la o distanţă de 43
km faţă de reşedinţa de judeţ Cluj, respectiv la 7 km faţă de oraşul Huedin. Face parte din
microregiunea Huedin din care mai fac parte oraşul Huedin şi comunele Beliş, Călăţele, Mărgău,
Măguri-Răcătău, Rîşca, Poieni, Ciucea, Sîncraiu şi Săcuieu.
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Se învecinează în partea de nord cu judeţul Sălaj, la sud cu comuna Mănăstireni, la est şi
sud-est cu comunele Aghireşu şi Căpuşu Mare şi în vest cu oraşul Huedin şi comuna Sâncraiu.
Din punct de vedere al poziţiei macrogeografice comuna Izvoru Crişului este situată într-o
regiune deluroasă de contact a două unităţi morfologice distincte atât fizico-geografice cât şi
economico-geografice - dealurile periferice ale Munţilor Apuseni şi Podişul Transilvaniei.
Comuna se întinde pe o suprafaţă de 41 km² şi cuprinde satele: Izvoru Crişului, Nadăşu,
Nearşova şi Şaula.
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2.2. Clima
România se află în zona temperată datorită poziţionării pe glob, caracteristica continentală
fiind dată de poziţia ei continentală. În comuna Izvoru Crișului predomină circulaţia aerului umed
din vest, nord-vest, cu precipitaţii neuniform repartizate, cu vânturi dominante din vest, nord-vest,
sud-vest. Temperatura medie în luna ianuarie este de -2 - -80C iar în iulie 12 - 240C.
Clima continentală moderată este specifică dealurilor înalte. Iernile sunt lungi, blânde iar
verile sunt cu temperaturi şi umiditate moderate.



Temperatura medie anuală este de cca.+9 grade C.
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Cele mai scăzute temperaturi se înregistrează în luna ianuarie (media –2 grade C )



Cele mai ridicate temperaturi se înregistrează în luna iulie (media +18 grade C )



Primele zile de îngheţ apar la jumătatea lunii octombrie.



Ultimele zile de îngheţ se înregistrează în prima jumătate a lunii aprilie.
Prin poziţia sa geografică, comuna beneficiază de un climat continental moderat. Mediile

anuale ale temperaturii aerului sunt de 7,5ºC. Amplitudinile termice anuale au valori cuprinse între
-4,4ºC în luna ianuarie şi 18ºC în luna iulie. Temperatura din zona dealurilor premontane este mai
scăzută, media anuală situându-se în jurul valorii de 6˚C. În medie valorile anuale a precipitaţiilor
sunt de 670 mm înregistrându-se temperaturi maxime în lunile mai şi iunie şi minime în februarie.

2.3. Resurse primare şi secundare
2.3.1. Resurse hidrografice
Resursele de apă dulce ale României sunt reduse faţă de media europeană şi nu au o
repartiţie spaţială şi temporală uniformă.
Calitatea acestora este mai puţin afectată în prezent de consumul de îngrăşăminte din
agricultură şi mai mult de infrastructura precară a sistemelor de canalizare şi epurare a apei din
spaţiul rural.
La nivelul judeţului Cluj, reţeaua hidrografică este reprezentată de râurile: Someşu Mic
inclus aproape integral în cuprinsul judeţului, Crişul Repede şi Arieşul inferior, lacuri naturale şi
iazuri (Cătina Popii I şi Popii II, Geaca, Ţaga etc.) şi de lacurile de interes hidroenergetic: BelişFântânele, Tarniţa şi Gilău.
Teritoriul comunei este străbătut de râul Crişul Repede, în care se varsă Valea Şipotei, iar
satul Nadăşu este străbătut de Valea Nadăş.
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2.4. Organizarea spaţială
2.4.1. Încadrarea în teritoriu şi aşezarea geografică
Comuna Izvoru Crişului este una dintre cele mai importante unităţi administrative ale
judeţului Cluj fiind aşezată pe drumul DN 1 E 60 care face legătura dintre Oradea şi Cluj-Napoca.
Poziţia pe care o ocupă din punct de vedere geografic, dar şi din punctul de vedere al căilor de
comunicaţie îi conferă acestei unităţi administrative o importanţă deosebită în dezvoltarea
judeţului, dar şi a regiunii Nord-Vest. Comuna se întinde pe o suprafaţă de 4137 ha. Coordonatele
GPS ale comunei sunt următoarele: 46,84890 N şi 23,10720 E.

2.4.2. Infrastructura
În mediul rural, drumurile constituie ruta de transport cea mai importantă, dar calitatea şi în
general dezvoltarea acestora şi a traficului este încă departe de a îndeplini standardele europene.
O reţea eficientă de transport este o cerinţă de bază, în primul rând pentru stimularea
creşterii economice şi a creşterii competitivităţii regionale precum şi a nivelului de ocupare a
forţei de muncă, iar în al doilea rând pentru creşterea calităţii vieţii prin asigurarea unui acces facil
şi sigur cetăţenilor către casă, serviciu, şcoală, spitale, locuri pentru recreere. Calitatea
infrastructurii este un subiect de importanţă majoră pentru Regiunea de Nord-Vest.
Comuna Izvoru Crişului este străbătută de la Sud-Est la Nord-Vest de drumul DN1 E60 pe
o distanţă de 7 km, trecând prin satele Izvoru Crişului şi Şaula. Din satul Şaula DC 117 pe o
distanţă de 2 km duce spre satul Nearşova. Legătura dintre comună şi satul Nadăşu se asigură prin
DC 135 pe o lungime de 4,5 km şi care descinde din DN1.
Distanţele faţă de obiectivele importante sunt următoarele :
Vamă:

Vama Borş

Oraşe apropiate:

Huedin

Aeroport

120 km
7 km

Cluj Napoca

45 km

Cluj Napoca

50 km
Pagina

Material realizat de S.C. PROSOFT CONSTRUCT S.R.L.
2014

41

Strategia de dezvoltare a comunei Izvoru Crişului pentru perioada 2014 - 2020

Căi de acces către comunitate:
DN1- care trece prin satul Izvoru Crişului şi satul Şaula
DC 135- face legătura între satul Izvoru Crişului şi sat Nadăşu
DC 117- calea de comunicaţie între satul Şaula şi satul Nearşova
Lungimea totală a drumurilor de importanţă semnificativă în comuna Izvoru Crişului este
de 13,5 km. Starea drumurilor este următoarea:
Nr.
Crt

Categorie drum

Denumire

Lungime totală
(km)

1.

Drumuri asfaltate

DN 1 E 60

8 km

DC 117

1,5 km

DC 135

6,5 km

2.

Drumuri pietruite
TOTAL DRUMURI

16 km

2.4.3. Locuinţele şi patrimoniul cultural istoric
Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj, situaţia locuinţelor la
nivelul anului 2012, în comuna Izvoru Crişului este evidenţiată în tabel.

INDICATOR

VALOARE

Locuinţe existente – total

794

Locuinţe în proprietate majoritară de stat

4

Locuinţe în proprietate majoritară privată

790

Suprafaţă locuibilă – mp

35944

Suprafaţa locuibilă – proprietate majoritară de stat - mp

125

Suprafaţa locuibilă – proprietate majoritară privată - mp

35819
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Fondul turistic al comunei Izvoru Crişului este reprezentat de biserici şi monumentele
istorice:
Biserica reformată calvină din Izvoru Crişului
Biserica este situata pe un deal în centrul satului şi are un zid înconjurător care datează din
secolul XIV, fiind reconsolidată în secolul XVIII.
Biserica este construită din piatră de calcar, la fel şi turnul clopotniței. Tavanul casetat
specific acestor biserici, este realizat din lemn sculptat, pictat. Partea corului este de lemn acoperit
cu șindrilă. Bogata ornamentaţie interioară reprezintă o capodoperă a picturilor pe lemn din
această regiune, începând cu secolul al XVII-lea. Turnul și șarpanta de asemenea reprezintă o
operă de artă a dulgheriei ardelenești din secolele XVI-XVIII.
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Biserica ortodoxă de lemn „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril” din Nadăşu
Biserica satului Nadășu cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, s-a construit în
anul 1720 în stil maramureșan de către credincioșii satului. Pictura de pe bolți și de pe pereții
laterali este foarte veche având o valoare artistică foarte mare. În anul 1862 naosul bisericii a fost
mărit cu 3 metri și pronaosul cu 1 metru.
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Biserica reformată din Nearşova
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Biserica ortodoxă din Nearşova
Biserica reformată din Şaula
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2.4.4. Serviciile comunitare de interes public
2.4.4.1. Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare
Alimentarea cu apă potabilă este un indicator al gradului de civilizaţie şi calitate a vieţii.
Analizând situaţia la nivelul judeţului Cluj se remarcă o preocupare crescută pentru accesul
populaţiei rurale la această utilitate.
Pe raza comunei există un număr de 5 izvoare cu debit de apă crescut, un atu important
pentru realizarea reţelei de alimentare cu apă.
Lungimea totală a reţelei de apă potabilă existentă este de 16,7 km deservind aproape 40%
din comunitatea comunei Izvoru Crișului.
Alimentarea cu apă a comunei Izvoru Crişului se face din următoarele surse:


În localitatea Izvorul Crişului prin captarea izvoarelor şi din surse proprii



În localitatea Nadăş din surse proprii



În localitatea Şaula şi Nearşova de la reţeaua de apă la care sunt racordate
gospodăriile

Doar în localitatea Izvoru Crişului există sistem de canalizare şi staţie de epurare iar în
localitatea Nearşova lucrările sunt în curs de finalizare.

2.4.4.2. Serviciul de alimentare cu gaze naturale şi termoficare
Standardele europene impun o serie de cerinţe care vizează îmbunătăţirea calităţii vieţii în
aşezările rurale, de aceea dezvoltarea sistemului de distribuţie al gazelor naturale pentru facilitarea
alimentării localităţilor judeţului Cluj trebuie să constituie o prioritate strategică prin continuarea
şi finalizarea lucrărilor de execuţie începute, stimularea consiliilor locale pentru demararea
demersurilor în vederea racordării la alimentarea cu gaze naturale, iniţierea de noi programe
pentru extinderea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale în cadrul zonelor deficitare din acest
punct de vedere. În prezent, la nivelul comunei Izvoru Crişului nu există reţea de alimentare cu
gaz metan (magistrala de gaze este realizată, dar nu sunt făcute aducţiunile).
Singura sursă de căldură actuală este prin arderea lemnului.
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2.4.4.3. Alte servicii comunitare
Comuna Izvoru Crişului dispune de reţea de:


Reţea energie electrică – comuna este electrificată în totalitate;



Reţea telefonie fixă – existent



Reţea telefonie mobilă – existent, cu diferite grade de acoperire



Acces la cablu TV şi internet - Internet există la Primăria Izvoru Crişului și la școlile
din comună. Locuitorii comunei au acces la internet prin satelit, operatorii de
telefonie mobilă şi de la firmele RCS-RDS şi Telecom.



Colectarea deşeurilor - este asigurată de compania CRISUL S.A.

2.5. Analiza problemelor de mediu

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 diversități de
habitate şi ecosisteme, de păduri şi de peisaje agricole valoroase dar, în același timp, menţinerea
acestor valori naturale şi lupta împotriva schimbărilor climatice, va fi una dintre marile provocări
ale viitorul apropiat.
Teritoriul României este alcătuit din trei tipuri de relief, prezentate într-o proporție relativ
egală – câmpie, dealuri şi munți, cu un nivel de diversitate pedo-climatică şi geografică ridicat.
România deţine un mediu natural în cadrul căruia se integrează vaste arii rurale care se remarcă, în
general, printr-o bună stare de conservare a resurselor naturale de sol şi apă, prin varietatea
peisajelor tradiționale şi printr-o remarcabilă diversitate biologică. De asemenea, România are o
moştenire naturală unică, reprezentată în principal de Munţii Carpaţi şi de către una din cele mai
importante zone umede din Europa, Delta Dunării.
Diversitatea de specii şi habitate, respectiv varietatea peisajelor rurale tradiţionale sunt o
rezultantă a restructurării agriculturii (trecerea în ultimii 16 ani de la un număr mic de ferme
comerciale mari la milioane de gospodării familiale de dimensiuni mici), a reîntoarcerii la un tip
de agricultură tradiţională şi implicit a aplicării de practici agricole extensive.
Dezvoltarea economică din ultima perioadă de timp din România nu a prea ţinut seama de
respectarea cerinţelor specifice în domeniul protecţiei mediului. Din această cauză, în acest
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moment, comuna Izvoru Crişului, ca de altfel întreaga Românie, nu beneficiază de infrastructura
corespunzătoare protecţiei mediului. În concluzie, putem afirma că în România nu există o
educaţie civică similară nivelului Uniunii Europene.
Pe teritoriul comunei Izvoru Crişului au fost identificate o serie de aspecte de mediu
critice, cu perspective de deteriorare calitativă.


Probleme de mediu critice din punct de vedere al poluării atmosferei:
- Arderea miriștilor
- Utilizarea în cantități exagerate a gunoiului de grajd
- Utilizarea fertilizanților agricoli în agricultură
- Poluarea (potenţială) a aerului prin posibilitatea spargerii accidentale a
conductelor de distribuţie a gazelor naturale



Aspecte de mediu critice (existente sau potenţiale) sub aspectul poluării apelor de
suprafaţă
- Poluarea apei cu nitraţi
- Insuficienţa apei



Aspecte de mediu critice sub aspectul deteriorării solurilor:
- Defrișarea suprafețelor forestiere are o influența directă asupra degradării
peisajului, a valorii sale estetice și indirectă, prin fenomenele de alunecări de
teren pe care le favorizează. Totodată, reducerea suprafeței ocupate de păduri
influențează negativ echilibrul ecosistemului forestier.
Având în vedere situația existentă în ceea ce privește mediul înconjurător în comuna

Izvoru Crişului, precum și atribuțiile ce îi revin în conformitate cu Legea 215/2001 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei
Izvoru Crişului a înțeles importanța unei viziuni pe termen mediu și lung și a decis conturarea
unui set de obiective și acțiuni specifice în vederea elaborării unui program pentru refacerea și
protecția mediului înconjurător, în conformitate cu reglementările naționale și europene referitoare
la dezvoltarea durabilă.
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2.6. Economia locală
România se bucură de un potenţial de dezvoltare important, însă nefolositor. Cu o suprafaţă
totală de 238 mii km2 şi o populație de peste 21 milioane de locuitori, România reprezintă 6 % din
suprafaţa totală a Uniunii Europene şi 4 % din populaţia acesteia. Investiţiile şi competitivitatea din
România constituie însă elemente care trebuie îmbunătăţite, pentru a se reuşi o accelerare a creşterii
economice şi asigurarea unei convergenţe a veniturilor cu cele din UE.
După înregistrarea unui declin important, către sfârşitul anilor 1990, economia românească
si-a reluat creşterea începând cu anul 2000 şi a înregistrat o rată anuală medie de creştere de 5%.
Vârful acestei evoluţii a fost atins în 2004, înregistrând o rată de creştere a PIB- ului de 8.5% faţă
de anul anterior.
PIB-ul a înregistrat în 2010 (date semidefinitive) o valoare de 522561.1 milioane lei,
ajungând în 2011 la 578551.9 milioane lei, la 143688.7 milioane lei în al patrulea trimestru al
anului 2012, respectiv la 442262.5 milioane lei în trimestrul III al anului 2013.
Evoluţia PIB în 2013, în al treilea trimestru, a fost în creştere.
Între anii 2001-2008, evoluţia PIB s-a realizat în salturi, având evoluţii pozitive. Începând
cu anul 2009, sub efectul crizei economico-financiare, s-a declanşat diminuarea creşterii
economice.
Agricultura, silvicultura şi piscicultura au avut in 2011 o contribuție de 11.3%.
În anul 2012, pe primele șase luni s-au menținut aceleași tendinţe cu precizarea că
agricultura cu celelalte componente a marcat un recul îngrijorător la final de an cu rezultatele
concretizate în evoluţia PIB.
În anul 2013, după datele trimestrului III, s-a observat o creştere a agriculturii, silviculturii
şi pisciculturii cu 4.1 % faţa de trimestrul III din anul precedent. Activităţile de servicii, industrie,
construcţii şi impozitele nete pe produs împreună, au avut o contribuţie decisivă la scăderea PIB,
ceea ce înseamnă un fapt negativ pentru economia României care deşi s-a restructurat, a renunțat la
o serie de subramuri ale industriei, angajându-se pe făgașul dezvoltării producției serviciilor, al
construcțiilor ş.a.m.d., nu a reuşit să facă faţă efectelor distrugătoare ale crizei, corelate şi cu
inexistenţa unui plan de guvernare anticriză adecvat. Subliniem că au avut o influenţă negativă
asupra scăderii PIB toate ramurile economiei naţionale, mai puţin agricultura, vânătoarea şi
silvicultura, pescuitul şi piscicultura.
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Zonele rurale dispun de un potenţial de creştere substanţial şi au un rol social vital.
Conform definiţiei din legislaţia naţională, zonele rurale din România acoperă 87.1 % din teritoriul
ţării, cuprinzând 45.1% din populaţie (la 1 iulie 2005, conform indicatorilor Institutului Naţional de
Statistică) şi anume 9.7 milioane de locuitori.
Densitatea medie a populaţiei din zonele rurale a rămas relativ constantă de-a lungul anilor
(la circa 45.1 locuitori/ km2). Definiţia OCDE pentru noţiunea de ruralitate conduce la cifre uşor
diferite, însă permite comparaţiile pe plan internaţional.
Deşi asemănătoare din punctul de vedere al distribuţiei în teritoriu, populaţia României are
un nivel de ruralitate mult mai pronunțat, ponderea populaţiei rurale din România reflectă incidenţa
mai mare a acesteia faţă de alte ţări din UE, unde aşezările rurale sunt mai puţin populate şi la scară
mai redusă, ca alternativă faţă de concetrările urbane. Multe dintre aceste comunităţi păstrează
structura socială şi modul tradiţional de viaţă.
La nivelul comunei Izvoru Crişului activitatea economică se axează pe următoarele
domenii:
- industrie
- transport
- prestări servicii şi comerţ
- agricultură
Această titulatură a dobândit-o ca urmare a faptului că pe raza comunei sunt înregistrate şi
funcţionează un număr mare de asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate care au ca şi obiect
de activitate producerea şi comercializarea produselor tradiţionale meşteşugăreşti specifice zonei
(prelucrarea lemnului şi cusători).

2.6.1. Forţa de muncă şi şomajul
Creşterea economică recentă, concentrată în mare parte în sectoarele urbane, non-agricole
ale economiei, atrage populaţia activă în zonele urbane. Migrarea în exterior a populaţiei rurale
tinere, alături de îmbătrânirea populaţiei rurale, conduce la un declin al forţei de muncă disponibile
din spaţiul rural.
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Populaţia rurală activă a scăzut cu aproape 7% în perioada 2002-2005, ajungând la circa 4.5
milioane, în timp ce populaţia activă urbană a crescut cu 3%. În cifre absolute, rata de ocupare a
urmat îndeaproape această tendinţă, aproximativ 4.2 milioane de persoane având locuri de muncă
în zona rurală.
Rata de ocupare a populaţiei din mediul rural, raportată la totalul populaţiei active rurale, cu
vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani, a scăzut cu 6.8 % în perioada 1998-2005, atingând procentul
de 61.6 % în anul 2005.
Ratele de participare şi ocupare crescute din zonele rurale maschează şomajul ascuns. Rata
de participare din zonele rurale depăşeşte cu 5-10 % nivelul din zonele urbane în perioada 20022005, deşi se înscrie pe o curbă descendentă.
Convergenţa dintre ratele de participare rurală şi urbană a fost o consecință a îmbătrânirii
constante a populaţiei rurale şi a atractivităţii crescute a pieţei muncii din spaţiul urban.
Rata de ocupare din zona rurală depăşeşte şi ea, cu un procent semnificativ, pe cea din zona
urbană, rezultatul fiind o rată a şomajului rural mult mai scăzută ( 5.2 % ) decât cea a șomajului din
spațiul urban ( 8.8 % ).
Numărul actual al şomerilor din spaţiul românesc este 744.000, în timp ce numărul actual al
şomerilor din spaţiul rural reprezintă 33% din numărul total. În loc să reflecte existenţa unor ocazii
de angajare mai bune, rata de ocupare ridicată din zona rurală indică o ocupare insuficientă –
persistentă – a forţei de muncă din această zonă.
Majoritatea locurilor din spaţiul rural lucrează pe cont propriu, în special în agricultură,
unde productivitatea şi veniturile medii continuă să rămână scăzute, aşa cum le indică ponderea
ridicată a ocupării ( 32.2%) faţă de contribuţia acestui sector la PIB ( 14 % ).
În profil regional, tendinţele privind gradul de ocupare al populaţiei din totalul populaţiei
active se reflectă diferit, în funcţie de specialitatea socio-economică zonală şi de transformările
complexe ce au avut loc în cadrul economiei naţionale, ca urmare a procesului de restructurare.
Din păcate economia de piaţă şi-a pus clar amprenta asupra caracteristicilor pieţei muncii în
comuna Izvoru Crişului, determinând modificări semnificative de volum şi structură a principalilor
indicatori ai forţei de muncă.
Conform datelor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj în anul 2012 pe teritoriul
comunei Izvoru Crişului există doar 138 de locuri de muncă şi 33 şomeri.
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Indicator

Valoare

Salariați- total- număr mediu

138

Număr mediu salariați în industrie

20

Număr mediu salariați în industria prelucrătoare

20

Număr mediu salariați în comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea

2

autovehiculelor şi motocicletelor
Număr mediu salariați în transport şi depozitare

11

Număr mediu salariați în hoteluri şi restaurante

19

Număr mediu salariați în informaţii şi comunicare

7

Număr mediu salariați în intermedieri financiare şi asigurări

1

Număr mediu salariați în activităţi de servicii administrative şi activităţi şi activităţi

5

de servicii suport
Număr mediu salariați în administraţie publică şi apărare, asigurări sociale din

19

sistemul public
Număr mediu salariaţi în învăţământ

25

Număr mediu salariaţi în sănătate şi asistenţă socială

9
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Structura salariaților în comuna Izvoru
Crişului, pe domenii de activitate
6,52%
18,11%
13,76%
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0,72%
6,07%
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Număr mediu salariaţi în sănătate şi asistenţă socială
Număr mediu salariaţi în învăţământ
Număr mediu salariați în administraţie publică şi apărare , asigurări sociale din sistemul public
Număr mediu salariați în activităţi de servicii administrative şi activităţi şi activităţi de servicii suport
Număr mediu salariați în intermedieri financiare şi asigurări
Număr mediu salariați în informaţii şi comunicare
Număr mediu salariați în hoteluri şi restaurante
Număr mediu salariați în transport şi depozitare
Număr mediu salariați în comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi
motocicletelor
Număr mediu salariați în industria prelucrătoare
Număr mediu salariați în industrie
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Conform graficului, se poate observa faptul că cea mai mare parte a populației active din
comuna Izvoru Crişului lucrează în învăţământ, industrie şi industria prelucrătoare.
Lipsa locurilor de muncă constituie o reală problemă pentru locuitorii comunei Izvoru
Crişului. În anul 2012, conform informațiilor furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Cluj,
existau în total aproximativ 33 persoane fără loc de muncă, din care 17 șomeri de sex feminin și
16 șomeri bărbați.
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2.6.2. Industrie
Industria contribuie cu circa 24% la Produsul Intern Brut şi asigură 26% din locurile de
muncă din judeţ. În context regional, judeţul Cluj a contribuit în 2008 cu 22% la valoarea
adăugată brută din industria Regiunii Nord-Vest. Sectorul industrial este dominat de ramurile
industriei prelucrătoare (88,2% din cifra de afaceri totală din industrie), în timp ce industria
extractivă şi cea energetică deţin doar 2,9%, respectiv 8,9%. Dacă în anul 2006, producţia
industrială a judeţului reprezenta, în preţuri comparabile, doar 36,9% din nivelul înregistrat în
1990, în 2009 producţia industrială era la peste 86% din valoarea celei din 1990. Această creştere
rapidă este rezultatul apariţiei, în ultimii 5 ani, a unor noi unităţi industriale cu capital străin.
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2.6.3. Agricultură
Judeţul Cluj este amplasat în Podişul Transilvaniei, zonă care oferă posibilitatea dezvoltării
unei agriculturi complexe şi moderne, neexploatată suficient datorită lipsei investiţiilor în acest
sector, precum şi al parcului de utilaje insuficient şi învechit.
Sectorul agricol contribuie cu doar 5 % la PIB-ul judeţului şi cu 19% la producţia agricolă
regională, în condiţiile în care dispune de aproape 20% din terenurile agricole ale regiunii. Prin
urmare, productivitatea medie a agriculturii judeţene este similară cu cea de la nivel regional.
Producţia vegetală contribuie cel mai mult în sectorul agricol ( 55 % ), urmată apoi de sectorul
zootehnic ( 44 %), în timp ce serviciile agricole influenţează mai puţin de 1 % .
Totuşi judeţul Cluj prezintă o serie de avantaje în acest domeniu, care ar putea fii exploatate
în viitor.


Dezvoltare importantă în sectorul zootehnic – reprezintă locul II pe ţară la păşuni
(154.059 hectare), respectiv locul III la fâneţe ( 85.729 hectare).



Dezvoltare în industria agroalimentară, judeţul ocupând locul 3 la ovine şi locul 5 la
bovine la nivel naţional.



Condiţii naturale prielnice şi tradiţie în cultivarea secarei, legumelor, sfeclei de
zahăr şi cartofilor, Clujul plasându-se în topul primelor 10 judeţe din ţară la
suprafaţa cultivată şi/ sau producţia acestor culturi.

La nivelul comunei Izvoru Crişului situaţia agriculturii este următoarea:
Suprafaţa agricolă totală este de 4137 ha din care:


Suprafaţă arabilă – 1298 ha



Suprafaţă păşuni – 1288 ha



Suprafaţă fâneţe – 697 ha



Păduri – 564 ha



Ape – 93 ha



Curți și construcții – 64 ha



Teren neproductiv – 58 ha



Căi de comunicaţii şi căi ferate: 75 ha



Total terenuri agricole – 3283
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Total terenuri neagricole - 854
Efectivele de animale au scăzut drastic de-a lungul perioadei de tranziţie. Desfiinţarea sau

privatizarea cooperativelor agricole de producţie (CAP) şi a fermelor de stat au avut drept rezultat
apariţia unor modificări structurale semnificative. Neputând utiliza spaţiile şi dotările tehnice din
fostele unităţi de producţie intensivă, micii agricultori s-au bazat pe creşterea animalelor, în
principal pentru consum propriu.
Locuitorii comunei Izvoru Crişului deţin (capete):
- Bovine 198
- Porcine 430
- Ovine 2420
- Caprine 145
- Păsări 860
- Cabaline 42
- Albine 45
Pentru principalele culturi avem următoarele suprafeţe cultivate precum şi producţia:
SUPRAFAŢA

PRODUCŢIA

CULTIVATĂ (ha)

(kg/ha)

Grâu

120

3800

Orz

130

3200

Ovăz

30

3000

Porumb

100

2400

Cartofi

10

20000

CULTURA

Parcul de maşini agricole al comunei rămâne deficitar. Numărul de tractoare şi utilaje
agricole din România a scăzut la începutul perioadei de tranziţie, apoi a început să crească, însă
treptat. Parcul de tractoare şi combine pentru producţia de cereale a fost cel mai afectat.
În prezent, numărul tractoarelor reprezintă numai 40% din nivelul anului 1989, în timp ce
cel al combinelor se situează la 77%. Pe de altă parte, numărul de tractoare a înregistrat o creştere
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uşoară, iar încărcătura de teren arabil per tractor s-a îmbunătăţit, scăzând de la 62 ha, în 1989, la 54
ha, în 2005. Cu toate acestea, la momentul de față, parcul actual de maşini agricole este în mare
măsură depăşit, iar acest lucru duce la pierderi mari de recoltă şi nu rezolvă problema campaniilor
de recoltare lungi.
În ceea ce priveşte parcul de tractoare şi maşini agricole, la nivelul comunei Izvoru Crişului
acesta este, în general, uzat fizic şi moral, insuficient numeric pentru practicarea unei agriculturi
performante. La începutul anului 2012 existau în dotare:

- Tractoare mai mari de 65 CP -1
- Tractoare mai mici de 45 CP – 12
- Tractoare 46-55 CP - 3
- Pluguri pentru tractoare -24
- Combine pentru recoltat cereale păioase - 4
- Combine pentru recoltat porumb - 5
- Cultivatoare -2
- Grape cu tracţiune mecanică -22
- Maşini erbicidat - 2
- Remorci - 8
- Semănători păioase -7
Cu toate acestea, există locuitori în satele comunei Izvoru Crişului care au ca și principală
ocupație cultivarea terenului agricol sau creșterea animalelor.
Condiţiile naturale din comuna Izvoru Crişului sunt favorabile agriculturii, în special pentru
culturi de grâu, orz, ovăz, porumb şi cartofi.
În comuna Izvoru Crişului nu există în prezent un centru de colectare, prelucrare și
comercializare a produselor agricole, nici hală agroalimentară și nu se organizează târguri de
animale.
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2.6.4. Turism
Turismul rural şi agro-turismul (specific legat de activităţile din fermă) sunt activităţi
generatoare de venituri alternative, ceea ce oferă posibilităţi de dezvoltare a spaţiului rural.
Conservarea tradiţiilor, culturii, a specialităţilor culinare şi a băuturilor, precum şi diversitatea
resurselor turistice rurale oferă potenţial pentru dezvoltarea acestui sector.
La nivelul comunei Izvoru Crișului se întâlnesc o serie de tradiții, meșteșuguri precum şi
câteva clădiri cu valoare istorică semnificativă și zone naturale protejate. În cele ce urmează
prezentăm câteva exemple:


Expoziții permanente cu vânzare de obiecte de artizanat



Ateliere familiale de artizanat



Casă etnografică în stil vechi potrivit tradiției



Casa memorială în amintirea revoluționarului pașoptist Vasvari Pal (Izvoru
Crișului nr. 318)



Construcție din piatră numită "Izvorul Crișului Repede" care datează din anul 1936
și care se află pe locul unde izvorăște râul Crișul Repede
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Stâlp memorial în amintirea eroilor Revoluției de la 1848-1849 aflat în fața
Bisericii Reformate Izvoru Crișului



Peștera numită "Rakoczi", la izvorul pârâului Szalapataka



Dealul Trandafirilor, singurul teritoriu din Europa unde înflorește Daphne
cneorum, floare ocrotită. În cinstea acestei flori timpurii se organizează un festival
în zona deluroasă a comunei



Rezervaţia de liliac sălbatic (Syringa vulgaris)



Biserica reformată - calvină declarată monument istoric. Biserica este în centrul
comunei și are un zid înconjurător care datează din secolul XIV, fiind reconsolidată
în secolul XVIII. Biserica este construită din piatră de calcar, turnul clopotniţei la
fel. Tavanul din lemn sculptat este pictat. Partea corului este din lemn acoperit cu
şindrilă. Bogata ornamentaţie interioară reprezintă o capodoperă a picturilor pe
lemn din această regiune, începând cu secolul al XVII-lea. Turnul şi şarpanta de
asemenea reprezintă o operă de artă a dulgheriei ardeleneşti din secolele XVIXVIII. Tavanul bisericii este realizat de faimosul meșter Lorenz Umling cel
Bătrân, tâmplar stabilit la Cluj, autorul unor casete policrome în bisericile
reformate din zona Cluj-Huedin-Călata



În satul Nadăşu, Biserica Ortodoxă din lemn datează din 1720, una din cele mai
fidele replici ale stilului maramureșean, cu corpul în formă de navă, fiind declarată
monument istoric

În comuna Izvoru Crişului întâlnim unităţi de cazare pentru turişti:
1. Pensiunea Eszter Vendégház – 6 locuri de cazare
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2. Pensiunea Kovács Vendégház – 15 locuri de cazare
3. Pensiunea Körös Vendégház – 8 locuri de cazare
4. Pensiunea Delia – 21 locuri de cazare

2.6.5. Comerţ şi servicii
În ceea ce priveşte reţeaua de prestări servicii, aceasta este foarte dezvoltată. Există societăţi
comerciale care activează în domeniul comerţului şi turismului, principala activitate fiind
prelucrarea şi comercializarea obiectelor de artizanat.
Magazinele şi bufetele, făcând parte din activitatea de servicii, sunt reprezentate destul de
bine la nivelul comunei Izvoru Crişului.
În comuna Izvoru Crişului activează mai mulţi agenţi economici, dintre care amintim:
1. Bodis Vasile PFA – Izvoru Crişului, nr.267
2. Antal Gheorghe IF Izvoru Crişului, nr.159
3. Antal Gabriella Eva IF Izvoru Crişului, nr.100
4. Kovacs Istvan IF Izvoru Crişului, nr.52
5. Mihaly Elisabeta Susana PFA Izvoru Crişului, nr.37
6. Korpos Katalin PFA Izvoru Crişului, nr.180
7. Antal Elisabeta IF Izvoru Crişului, nr.41
8. Sztranyak Zsolt Tibi I.I. Izvoru Crişului, nr.96
9. Pentek Ferenc I.I. Izvoru Crişului, nr.50
10. Antal Istvan I.F. Izvoru Crişului, nr.112
11. Mihaly Miklos PFA Izvoru Crişului, nr.225
12. Korpos Piroska PFA Izvoru Crişului, nr.60
13. Kovacs Attila PFA Izvoru Crişului, nr.244
14. Schvarczkopf Gavril Francisc I.I. Izvoru Crişului, nr.140
15. Antal Francisc I.I. Izvoru Crişului, nr.337
16. Kovacs Gheorghe PFA Izvoru Crişului, nr.38
17. Kovacs Barcsai Attila PFA Izvoru Crişului, nr.63- suspendat
18. Szabo Ileana I.F. Izvoru Crişului, nr.252
19. Kovacs Denes I.F. Izvoru Crişului, nr.101
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20. Peter Csongor Barna I.F. Izvoru Crişului, nr.322
21. Pentek Ana PFA Izvoru Crişului, nr.126/A
22. Pentek Erzsebet I.F. Izvoru Crişului, nr.80
23. Mihaly Gheorghe PFA Izvoru Crişului, nr.1
24. Bodea Emese Brigitta PFA Izvoru Crişului, nr.60
25. Marton Andrei I.F. Izvoru Crişului, nr.122
26. Mihaly Nicolae Francisc PFA Izvoru Crişului, nr.127
27. Antal Attila I.F. Izvoru Crişului, nr.286
28. Albert Francisc PFA Izvoru Crişului, nr.56
29. Antal Albert PFA Izvoru Crişului, nr.212
30. Pentek Albert PFA Izvoru Crişului, nr.340
31. Pentek Stefan PFA Izvoru Crişului, nr.66
32. Kovacs Attila I.F. Izvoru Crişului, nr.334
33. Tamas Csongor Iuliu I.F. Izvoru Crişului, nr.266
34. Pentek Gheorghe I.F. Izvoru Crişului, nr.265
35. Kovacs Nicolae PFA Izvoru Crişului, nr.149
36. Kovacs Stefan I.F. Izvoru Crişului, nr.108
37. Mihaly Francisc I.F Izvoru Crişului, nr.76
38. Korpos Attila I.F. Izvoru Crişului, nr.185
39. Balazs Eva PFA Izvoru Crişului, nr.178
40. Kovacs Peter PFA Izvoru Crişului, nr.38
41. Antal Erzsebet Zsuzsana PFA Izvoru Crişului, nr.212
42. Antal Ana PFA Izvoru Crişului, nr.130
43. Pentek Csaba Stefan I.I Izvoru Crişului, nr.202
44. Korpos Ileana PFA Izvoru Crişului, nr.60
45. Antal Ileana PFA Izvoru Crişului, nr.212
46. Antal Stefan I.F. Izvoru Crişului, nr.233
47. Pentek Attila PFA Izvoru Crişului, nr.324
48. Szatmari Ilona PFA Izvoru Crişului, nr.293
49. Antal Viorica I.F Izvoru Crişului, nr.15
50. Kovacs Gyurko Albert PFA Izvoru Crişului, nr.58
51. Antal Francisc I.F. Izvoru Crişului, nr.218
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52. Pentek Tibor I.F. Izvoru Crişului, nr.24
53. Mihaly Stefan PFA Izvoru Crişului, nr.330
54. Tamas Dezso PFA Izvoru Crişului, nr.153
55. Antal Adalbert I.F. Izvoru Crişului, nr.91
56. Antal Ferencz PFA Izvoru Crişului, nr.271
57. Pentek Francisc I.I. Izvoru Crişului, nr.20
58. Mihaly Alexandru PFA Izvoru Crişului, nr.222
59. Mihaly Szabolcs PFA Izvoru Crişului, nr.3
60. Antal Ecaterina I.F. Izvoru Crişului, nr.54
61. Antal Vasile Csaba I.F. Izvoru Crişului, nr.332
62. Pentek Andras Karoly I.I. Izvoru Crişului, nr.309
63. Mihaly Tibor I.F. Izvoru Crişului, nr.187
64. Albert Francisc I.F. Izvoru Crişului, nr.276
65. Albert Bela PFA Izvoru Crişului, nr.163
66. Antal Csaba PFA Izvoru Crişului, nr.116
67. Sztranyak Ioan I.F. Izvoru Crişului, nr.96
68. Mihaly Maria PFA Izvoru Crişului, nr.320
69. Kovacs Erika I.F. Izvoru Crişului, nr.243
70. Sztranyak Elisabeta PFA Izvoru Crişului, nr.96/A
71. Pentek Istvan I.I. Izvoru Crişului, nr.77
72. Antal Ildiko I.F. Izvoru Crişului, nr.237
73. Pentek Attila PFA Izvoru Crişului, nr.324
74. Mihaly Gheorghe PFA Izvoru Crişului, nr.220
75. Antal Levente I.F. Izvoru Crişului, nr.94
76. Kovacs Eva I.F. Izvoru Crişului, nr.323
77. Kovacs Ferencz PFA Izvoru Crişului, nr.245
78. Mihaly Ana PFA Izvoru Crişului, nr.32
79. Albert Csongor Gyorgy I.F. Izvoru Crişului, nr.27
80. Albert Erzsebet PFA Izvoru Crişului, nr.21
81. Kovacs Eva PFA Izvoru Crişului, nr.14
82. Pentek Ilona PFA Izvoru Crişului, nr.13
83. Marton Aniko I.I. Izvoru Crişului, nr.282
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84. Betlendi Eva PFA Izvoru Crişului, nr.174
85. Pentek Laszlo I.F. Izvoru Crişului, nr.25
86. Pentek Vasile I.F. Izvoru Crişului, nr.307
87. Antal Adalbert I.I. Izvoru Crişului, nr.232
88. Marton Zsolt I.F. Izvoru Crişului, nr.49
89. Tamas Andrei I.F. Izvoru Crişului, nr.297
90. Albert Agneta PFA Izvoru Crişului, nr.339
91. Mihaly Ana PFA Izvoru Crişului, nr.26
92. Antal Marika PFA Izvoru Crişului, nr.332
93. Groza Erzsebet PFA Izvoru Crişului, nr.43
94. Sztranyak Szabolcs I.I. Izvoru Crişului, nr.270
95. Kovacs Eva PFA Izvoru Crişului, nr.314
96. Szabo Attila PFA Izvoru Crişului, nr.251
97. Korpos Iuliana PFA Izvoru Crişului, nr.224
98. Mihaly Eva PFA Izvoru Crişului, nr.18
99. Kovacs Ioan I.F. Izvoru Crişului, nr.333
100. Mihaly Sandor Csaba I.F. Izvoru Crişului, nr.8
101. Mihaly Edit PFA Izvoru Crişului, nr.207
102. Pentek Miklos PFA Izvoru Crişului, nr.236
103. Tamas Alexandru PFA Izvoru Crişului, nr.162
104. Marton Pal PFA Izvoru Crişului, nr.45
105. Csudom Attila I.I. Izvoru Crişului, nr.12
106. Albert Attila Zsolt I.F. Izvoru Crişului, nr.53
107. Pentek Levente PFA Izvoru Crişului, nr.284
108. Mihaly Csilla Ecaterina I.F. Izvoru Crişului, nr.36
109. Kovacs Elisabeta PFA Izvoru Crişului, nr.3
110. Pentek Ana PFA Izvoru Crişului, nr.306
111. Kovacs Ana PFA Izvoru Crişului, nr.249
112. Mihaly Ioan PFA Izvoru Crişului, nr.249/A
113. Antal Andrei I.F. Izvoru Crişului, nr.33
114. Antal Gheorghe PFA Izvoru Crişului, nr.117
115. Pentek Elisabeta PFA Izvoru Crişului, nr.77
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116. Kovacs Dezso I.F. Izvoru Crişului, nr.313
117. Mihaly Ana Iren PFA Izvoru Crişului, nr.28
118. Antal Z Zsuzsanna PFA Izvoru Crişului, nr.326
119. Pentek Noemi Katalin I.F. Izvoru Crişului, nr.215
120. Korpos Csaba Zoltan I.F. Izvoru Crişului, nr.224
121. Antal F Albert PFA Izvoru Crişului, nr.212
122. Kovacs Elisabeta PFA Izvoru Crişului, nr.317
123. Kovacs Barcsai Nicoleta Oana PFA Izvoru Crişului, nr.83
124. Pocs Elisabeta PFA Izvoru Crişului, nr.23
125. Pentek Albert I.F. Izvoru Crişului, nr.109
126. Marton Adalbert PFA Izvoru Crişului, nr.227
127. Bodis Janos I.F. Izvoru Crişului, nr.167
128. Szoke Istvan PFA Izvoru Crişului, nr.269
129. Kiss Laszlo Levente PFA com.Izvoru Crişului, Şaula, nr.20
130. Pentek Laszlo Andras I.I. com.Izvoru Crişului, Şaula, nr.37
131. Sinko Zoltan Karoly PFA com.Izvoru Crişului, Şaula, nr.65
132. Tamas Tibor PFA com.Izvoru Crişului, Şaula, nr.74
133. Cozac Dumitru I.I. com. Izvoru Crişului, Nadăşu, nr.119
134. Ghiran Mariana Daniela I.I. com. Izvoru Crişului, Nadăşu, nr.118
135. Ghiran Vasile Viorel PFA com. Izvoru Crişului, Nadăşu, nr.FN
136. Balazs Stefan PFA com. Izvoru Crişului, Nearşova, nr.72
137. Balazs Ioan PFA com. Izvoru Crişului, Nearşova, nr.93
138. Kovacs Stefan Attila I.F. com. Izvoru Crişului, Nearşova, nr.87
139. Balazs Piroska PFA com. Izvoru Crişului, Nearşova, nr.117
140. SC Bloome SRL Izvoru Crişului, nr.38
141. SC. Protectbau SRl. Izvoru Crişului, nr.2
142. SC.BEK Import Export SRL Izvoru Crişului, nr.311-312
143. SC.Pugyi Impex SRL Izvoru Crişului, nr.317
144. SC.Trinex Impex SRL Izvoru Crişului, nr.267
145. SC Elifarm SRL Com.Izvoru Crişului, Şaula, nr.74
146. SC. Cooperativa de consum Izvoru Crişului, nr.68
147. SC Platformvet SRL Izvoru Crişului, nr.335
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148. SC Aron Text SRL Izvoru Crişului, nr.323
149. SC.Szatyi Car SRL Izvoru Crişului, nr.293
150. SC. MAES Impex SRl Com.Izvoru Crişului, Şaula, nr.70
151. SC. Globnex SRL Izvoru Crişului, nr.193
152. SC Glasul Crişului SRL Izvoru Crişului, nr.341
153. SC.Activ Rex SRL com.Izvoru Crişului, nr.43
154. SC.Car&Steven SRL. Izvoru Crişului, nr.328
155. SC.Dani&Reka Speed SRL. Izvoru Crişului, nr.317
156. SC.Tefal Impex SRL. Izvoru Crişului, nr.252
157. SC Capricom SRL Nearsova, nr.20
158. SC. Andreutafruct SRL , Saula, nr.36
159. Korpos Kopal Lorand Erno PFA, Izvoru Crisului, nr.166

2.6.6. Dezvoltarea edilitară
În comuna Izvoru Crişului, proiectele de dezvoltare derulate sau în curs de derulare sunt
prezentate în tabelul următor:

Nr. Crt.

Denumire lucrare

Stadiu

1.

Modernizare Cămin cultural în localitatea Izvoru

Finalizat

Crişului
2.

Introducerea reţelei de canalizare în localitatea

În derulare

Izvoru Crişului
3.

Construirea unui club de tineret în localitatea

Finalizat

Izvoru Crişului
4.

Modernizarea dispensarului uman în localitatea

Finalizat

Izvoru Crişului
5.

PNDR – Măsura 313 Promovare turistică în

Finalizat

comuna Izvoru Crişului
6.

Asfaltarea uliţelor în localitatea Izvoru Crişului

În derulare
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7.

Construirea unui grup sanitar în Izvoru Crişului

8.

Staţie de tratare a apei la Szalapataka

9.

Prelungirea reţelei de alimentare cu apă potabilă

Finalizat
În derulare
Finalizat

Huedin – Şaula şi Nearşova
10.

Renovare cămin cultural din Izvoru Crişului

Finalizat

11.

Renovarea căminului cultural din Nearşova

Finalizat

12.

Renovarea căminului cultural din Nadăşu

Finalizat

13.

Parc de joacă pentru copii din Izvoru Crişului

Finalizat

14.

Parc de joacă pentru copii din Şaula

Finalizat

15.

Parc de joacă pentru copii din Nadăşu

Finalizat

16.

Captarea apei pentru Izvoru Crişului de la locul

Finalizat

numit Papkutja
17.

Modernizarea drumului DC 135 Izvoru Crişului

În derulare

- Nadăşu
18.

Prelungirea drumului Szegelet - stadion

Faza SF+PT

19.

Mansardare stadion comunal

Faza SF+PT

20.

POR 5.3 Crearea Brandului Călata - Kalotaszeg

În derulare
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2.7. Capitalul social
2.7.1. Populaţia
Conform recensământului efectuat din 2012, populaţia comunei Izvoru Crişului se ridică la
1616 de locuitori, în scădere faţă de anul anterior, când se înregistrau 1631 de locuitori. Suprafaţa
totală a comunei este de 41,37 km2 , iar densitatea populaţiei este de 40,17 loc./km2.

Evoluția numărului de locuitori din comuna Izvoru
Crişului
1635
1631
1630

1625

1624

1620

1619
1616

1615

1610

1605
2009

2010

2011

2012

În comună există 794 clădiri organizate, din care 790 locuințe private și 4 în proprietate
majoritară de stat.
Structura pe vârste a populației comunei Izvoru Crişului este redată în tabelul și figura de
mai jos:
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Structura pe vârste a populației comunei Izvoru
Crişului
Categorie

Total

0-4 ani

65

5-9 ani

65

10-14 ani

71

15-19 ani

85

20-24 ani

96

25-29 ani

75

30-34 ani

126

35-39 ani

139

40-44 ani

149

45-49 ani

88

50-54 ani

90

55-59 ani

112

60-64 ani

116

65-69 ani

102

70-74 ani

91

75-79 ani

75

80-84 ani

49

85 ani și peste

22

Populație totală

1616
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Așadar, în comuna Izvoru Crişului, populația este distribuită relativ uniform pe toate
categoriile de vârstă, existând copii și tineri de până la 19 ani (23,73%), persoane apte de muncă,
cu vârste între 20 și 59 de ani (52,90%), dar și persoane cu vârstă mai înaintată, 23,37%.

Distribuția populației comunei Izvoru Crişului pe
vârste
4,40%

17,70%
23,76%

26,98%
27,16%

0-19 ani

20-39 ani

40-59 ani

60-79 ani

peste 80 ani
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În ceea ce privește distribuirea populației pe etnii, majoritatea locuitorilor comunei Izvoru
Crişului sunt maghiari în procent de 79,04%, români în procent de 19,85% iar 1,1% au altă etnie.

Distribuţia populaţiei comunei Izvoru Crişului pe
etnii
1,10%

19,85%

79,04%

Români

Maghiari

Altă etnie

Componenţa confesională a comunei Izvoru
Crişului
3,12%

19,24%

77,63%

Ortodocşi

Reformaţi

Altă religie

Pagina

Material realizat de S.C. PROSOFT CONSTRUCT S.R.L.
2014

75

Strategia de dezvoltare a comunei Izvoru Crişului pentru perioada 2014 - 2020

2.7.2. Starea de sănătate
În comuna Izvoru Crişului există un dispensar medical, cu un medic de familie.
Serviciile medicale de urgenţă sunt asigurate de către unităţiile de ambulanță din Huedin şi
Cluj-Napoca.
În ceea ce priveşte calitatea serviciilor medicale, acestea trebuie îmbunătățite prin dotarea
cu aparatură mai modernă pentru asigurarea primului ajutor până la sosirea serviciului de
ambulanță din localităţile apropiate. În comună există doar un punct farmaceutic.
În cursul anului 2014, rețeaua publică de ocrotire a sănătății de pe raza comunei cuprindea:
Nr. cabinete medicale individuale- 1
Nr dispensare umane - 1
Nr. medici- 1
Nr. asistente medicale- 1
Nr farmacii – 1
Nr medici stomatologi – 1
Număr cabinete stomatologice – 1
În vederea îmbunătățirii stării de sănătate a populaţiei din comună, se impun anumite cerinţe în
domeniile:


Descurajarea avorturilor



Planificarea modernă



Protecţia femeilor gravide şi a familiei



Acţiuni de educare pentru sănătate din partea medicilor din cadrul cabinetelor
medicale individuale şi al farmaciei

2.7.3. Educaţia formală şi informală
Învăţământ
Pentru dezvoltarea rurală, omul are o importanţă deosebită. Educaţia, cunoştinţele şi
calificarea influenţează dezvoltarea rurală şi diversificarea economiei rurale. Îmbunătăţirea şi
menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bază reprezintă un element important în

Pagina

Material realizat de S.C. PROSOFT CONSTRUCT S.R.L.
2014

76

Strategia de dezvoltare a comunei Izvoru Crişului pentru perioada 2014 - 2020
dezvoltarea socio-economică. Cu toate acestea, pentru o dezvoltare bună formarea profesională are
o mare influenţă.
Educaţia şi formarea sunt esenţiale pentru comunităţile rurale, dar în ceea ce priveşte
infrastructura şcolară există discrepanţe evidente. Deşi se poate spune că numărul de şcoli din
mediul rural depăşeşte necesităţile populaţiei, calitatea educaţiei este redusă, pe de o parte din
cauza slabei dotări a infrastructurii educaţionale, iar pe de altă parte din cauza nivelului de
pregătire/experienţă al profesorilor.
Majoritatea şcolilor au nevoie de renovări, mobilier, utilităţi de bază şi material didactic.
Infrastructura şi facilităţile aferente educaţiei profesionale şi educaţiei primare constituie
instrumente importante pentru conversia forţei de muncă agricole în forţă de muncă non-agricolă.
Structurile de învăţământ profesional şi primar sunt esenţiale pentru reconversia
profesională a lucrătorilor agricoli, deoarece majoritatea agricultorilor au doar cunoștințe
elementare de mecanică sau din alte domenii tehnice.
Nivelul scăzut de instruire se reflectă în calitatea forţei de muncă din mediul rural, fiind un
factor restrictiv pentru dezvoltarea economică a zonei. Diversitatea activităţilor economice nu este
susținută de lucrători cu formare sau experienţa specifică diverselor tipuri de meserii, deoarece
sistemul educaţional nu a fost adaptat cerinţelor specifice din mediul rural.
Instituţiile de învăţământ din spaţiul rural, reprezentate de grădiniţe, unităţi primare şi
gimnaziale sunt slab dotate în ceea ce priveşte materialul tehnic şi didactic.
Tehnologia IT şi echipamentele hardware şi software sunt rar întâlnite în cadrul şcolilor din
spaţiul rural în timp ce echipamentul necesar formării profesionale sau pentru ucenici este învechit
sau lipseşte. O problemă suplimentară o constituie dificultatea de a atrage personal calificat în
zonele rurale.
Infrastructura sistemului educaţional al comunei Izvoru Crişului este asigurată de
următoarele unităţi şcolare:

Nr. Crt.

Denumire

Efectiv

Efectiv

Clasele I-IV

Clasele V-VIII

1.

Izvoru Crişului

40

68

2.

Nadăsu

14

-

3,

Şaula

14

-
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Sistemul de învăţământ preşcolar este structurat în două grădiniţe:


Grădiniţa Izvoru Crişului - 40 copii



Grădiniţa Nearşova– 14 copii

Pregătirea elevilor este asigurată de colectivul de profesori format din titulari şi suplinitori
calificaţi, care au continuitate în unităţile de învăţământ:

Statutul cadrelor didactice

Titulari

Învăţători

4

Educatoare

3

Profesori

11

În comuna Izvoru Crişului există o bibliotecă în cadrul şcolii. Fondul de carte al bibliotecii
de care beneficiază şcolile, este de peste 6400 exemplare.

Cultură
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 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. Această situaţie a căpătat aspecte alarmante în multe zone rurale,
unde majoritatea căminelor culturale (cca. 97%) beneficiază de un sediu propriu, dotarea fiind
nesatisfăcătoare (pentru cca. 80%), sau şi-au încetat activitatea şi servesc altor destinaţii.
Prin 1276, localitatea denumită astăzi Izvorul Crișului exista deja. Mărturie stau catastifele
prăfuite de la biserică și blazonul comunei. Localnicii au descoperit în schimb că pentru ei firezul,
dalta și rindeaua pot deveni mult mai utile decât coarnele plugului. În urmă cu câteva secole doi
bărbați umblați prin lume, unul pe nume Korpos și amicul lui, Pentek, după ce s-au întors din
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Cehia, unde învățaseră meserie, s-au apucat să sculpteze mobilă. De fapt, banale măsuțe și
scăunele.
Din tată-n fiu și din mamă-n fiică, tradițiile s-au păstrat cu strictețe aici. Localnicii
povestesc, aproape amuzați, că invidioși pe bunăstarea izvorenilor, au venit oameni din toate părțile
să învețe arta lemnului și lucrului de mână.
Aproape două sute de familii produc sau comercializează artizanat. În fața porții oamenii șiau amenajat rafturi sau chiar buticuri, unii au dărâmând pereții casei vechi și transformând prima
odaie în magazin. Aici este raiul produselor din lemn. Jucării, cutii și casete de tot felul, table de
șah sau creioane uriașe, clepsidre sau pipe, cuiere, funduri de lemn, stative pentru flori, pușculițe,
sfeșnice și alte suporturi pentru lumânări, măști sculptate, apoi ștergare, fețe de masă, cergi, bluze
și cămăși cu motive populare, atent brodate, covoare, veste, coșuri și coșulețe din nuiele, pălării și
papuci din paie, coșuri pentru pâine, coșuri pentru haine, cearșafuri și fețe de pernă, farfurii,
solnițe, căni, oale și vaze, bătrâne gherghefuri, traiste din lână, scaune, putini, scrumiere, fiare de
călcat cu cărbune. Mobila de Izvoru Crișului nu se sculptează doar se lustruiește și apoi se pictează
cu motive populare, florale, în special cu lalele și trandafiri, motive specifice locului.
În domeniul cultural, comuna Izvoru Crişului are o situaţie bună existând o bibliotecă şi
patru cămine culturale, câte unul în fiecare localitate a comunei.
Comuna Izvoru Crişului este înfrăţită cu nouă comune, opt din Ungaria, una din Slovacia,
tot aici activând şi o formaţie de dansuri maghiare autentice din zona Călatei şi din zona Gherlei.
Evenimente deosebite care au loc în comuna Izvoru Crişului:

Luna

Denumire

Locaţie

Martie

Comemorarea eroilor paşoptişti din 1848-1849

Izvoru Crişului

Mai

Ziua florilor din dealul Riszeg

Izvoru Crişului

Mai

Zilele Gyarmathy Zsigane din Ținutul Călatei

Izvoru Crişului,
Mănăstireni,
Huedin

Iulie

Tabăra etnografică internaţională

Iulie

Zilele lui Vasvari Pal

Izvoru Crişului
Fântânele,
Izvoru Crişului,
Văleni
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Zilele lui Sfântu Ştefan

August

Septembrie Ziua comemorativă Lakatos Istvan
Octombrie

Comemorarea eroilor maghiari din 1956

Decembrie Zilele lui Rakoczi

Izvoru Crişului
Şaula
Izvoru Crişului
Izvoru Crişului

2.7.4. Ordinea publică şi protecţia civilă
Asigurarea ordinii şi liniştii publice
La nivelul comunei Izvoru Crişului, ordinea şi liniştea publică sunt asigurate prin
activităţile desfăşurate de către postul comunal de Poliţie Izvoru Crişului. Cei 2 lucrători ai postului
de poliţie soluţionează petiţii, sesizări ale cetăţenilor comunei şi aplică acolo unde este cazul,
contravenţii.
Pentru prevenţie, agenţii de poliţie întreprind permanent controale. De asemenea
supravegherea circulaţiei rutiere este asigurată tot de postul comunal de Poliţie, care este dotat cu
un autoturism ce asigură patrularea pe raza comunei.
Comuna Izvoru Crişului dispune de un compartiment de Poliţie Locală.

Protecţia civilă
Protecţia civilă este asigurată prin Serviciul Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
comunei Izvoru Crişului, având următoarele atribuţii:


desfăşurarea de acţiuni de informare şi instruire privind cunoaşterea regulilor şi
măsurilor de apărare împotriva dezastrelor;



verificarea modului de aplicare a normelor, a dispoziţiilor şi a măsurilor care privesc
apărarea împotriva dezastrelor;



acţiuni

de intervenţie pentru înlăturarea efectelor dezastrelor,

salvarea,

acordarea primului ajutor şi protecţia persoanelor şi a bunurilor afectate de dezastre;
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acordarea ajutorului social (în condiţiile legii) persoanelor a căror viaţă este pusă în
pericol în caz de inundaţii, alunecări de teren, accidente, explozii, precum şi în caz
de dezastre.

Serviciul public voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Izvoru Crişului are acces la
unele dotări, însă acestea trebuie îmbunătăţite, respectiv aduse la standarde comunitare.
Dotările serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă la finalul anului 2013 constau într-o
motopompă şi o mașină de intervenţie.
La nivelul comunei sunt întocmite şi aprobate:


Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor şi poluărilor accidentale;

2.7.5. Asistenţa socială
Asistenţa socială presupune un ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a
răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor
situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţa pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei
persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii
sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii.
Pe plan local, domeniul asistenţei sociale este bine reprezentat, urmărindu-se cu prioritate
ca toate cazurile să fie rezolvate la nivelul Primăriei Izvoru Crişului, fără a se depăşi termenele
legale de soluţionare a petiţiilor. Numai în situaţii deosebite, cazurile sunt preluate de către alte
instituţii abilitate. În cursul anului 2014, situaţia s-a prezentat după cum urmează:


Dosare cuprinzând ajutorul social în plată - 14



Alocaţii de susţinere a familiei (cu doi părinţi) - 18



Aocaţii de susţinere a familiei mono-parentale - 4



Asistenţi personali - 5

De asemenea se acordă ajutoare de urgenţă atunci când acestea sunt solicitate şi există
bază legală. În altă ordine de idei, Primăria Izvoru Crişului se preocupă ca, prin atragerea de
sponsorizări şi din alte surse legal constituite, să ofere un sprijin material familiilor aflate în
dificultate, în special cu ocazia Sărbătorilor religioase.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA IZVORU CRIŞULUI

CAPITOLUL 3
PROBLEMELE ŞI POTENŢIALUL COMUNEI
IZVORU CRIŞULUI
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Identificarea problemelor cu care se confruntă comuna Izvoru Crişului, respectiv
potenţialul de dezvoltare al acesteia, s-a bazat atât pe utilizarea unor mijloace de cercetare de
birou, dar mai ales pe desfăşurarea unor cercetări adresate locuitorilor comunei, respectiv actorilor
locali implicaţi în dezvoltarea acesteia.
Obiectivul general al cercetărilor a constat în identificarea percepţiei reprezentanţilor
comunităţii relativ la nivelul curent de dezvoltare al comunei Izvoru Crişului şi în trasarea unor
direcţii de dezvoltare viitoare a comunei. Din necesitatea de a obţine o înţelegere cât mai profundă
şi detaliată a aspectelor pe care le presupune obiectivul menţionat, abordarea metodologică
propusă a combinat cercetarea calitativă, focalizată pe desfăşurarea unei şedinţe de tip focus-grup,
cu cercetarea cantitativă, axată pe aplicarea unui chestionar.

3.1. Coordonate ale cercetării calitative adresate actorilor locali
reprezentativi ai comunei Izvoru Crişului
Cercetarea calitativă desfăşurată a survenit din necesitatea unei formulări mai exacte a
problemelor investigate, prin obţinerea de informaţii de la persoane care deţin experienţa şi
cunoştinţele necesare. Acest tip de cercetare nu vizează cuantificarea reacţiilor persoanelor
investigate şi nici nu poate fi supusă unor interpretări de natură statistică, ci urmăreşte explorarea
şi înţelegerea atitudinilor, comportamentelor şi motivaţiilor.
În acest context, în luna aprilie 2014 am organizat la sediul Primăriei Izvoru Crişului o
şedinţă de tip focus-grup, cu o durată de două ore, la care au participat 18 persoane, reprezentanţi
ai comunităţii locale din comuna Izvoru Crişului, aceştia asigurând grupului o structură eterogenă
din punct de vedere al profilului participanţilor (reprezentanţi ai Primăriei Izvoru Crişului,
consilieri locali, reprezentanţi ai sistemului educaţional (profesori şi educatori care predau la
şcolile şi grădiniţele din comună), reprezentanţi ai Bisericii, oameni de afaceri locali, respectiv
reprezentanţi ai sistemului de asistenţă socială).
A fost elaborat un ghid de interviu menit să puncteze şi să dirijeze discuţia de grup,
participanţii fiind încurajaţi să îşi exprime liber propriile opinii faţă de principalele teme supuse
discuţiei:
■ Nivelul de trai al locuitorilor din comuna Izvoru Crişului şi schimbările survenite
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în ultimii ani în nivelul de trai al acestora
■ Principalele puncte slabe şi probleme cu care se confruntă comuna
■ Principalele atuuri ale comunei Izvoru Crişului
■ Tipurile de proiecte aflate în derulare la momentul actual la nivelul comunei
■ Principalele tipuri de proiecte a căror implementare ar fi utilă pentru dezvoltarea
comunei Izvoru Crişului, în conformitate cu principalele atuuri, probleme,
oportunităţi şi ameninţări cu care se confruntă comuna.
O primă temă de discuţie abordată în cadrul şedinţei de focus-grup a fost cea referitoare la
nivelul de trai al locuitorilor comunei Izvoru Crişului şi la eventualele schimbări care au fost
constatate în ultimii ani pe această direcţie. Participanţii la discuţie au fost de părere că, în medie,
nivelul de trai al locuitorilor din comună este unul mediu, existând “şi câteva vârfuri, dar şi câteva
situaţii realmente dramatice”, situaţiile dramatice menţionate referindu-se la existenţa câtorva
familii caracterizate ca fiind “delăsate”, care nu pot fi ajutate deoarece nu manifestă nici cea mai
mică dorinţă de a-şi îmbunătăţi nivelul de trai. De asemenea, participanţii au apreciat că sunt
absolut evidente evoluţiile favorabile care s-au înregistrat din 1990 şi până în prezent, evoluţii
materializate atât prin schimbările pozitive aduse gospodăriilor oamenilor din comună, cât şi prin
schimbările pozitive ale comunei, în ansamblul său. În opinia reprezentanţilor comunităţii locale,
nivelul de trai al oamenilor din comuna Izvoru Crişului a crescut faţă de nivelul anului 2012; în
plus, s-a constatat că “sunt evidente aspiraţiile oamenilor în direcţia creşterii nivelului lor de
trai”. S-a făcut referire la faptul că în comună există aspecte care pot fi dezvoltate, “important e
să le dezvolţi, iar nucleul s-a dezvoltat deja: o primărie minunată, un cămin minunat, o biserică
pusă la punct şi toate celelalte din comunitatea noastră bine puse la punct”.
O altă temă supusă discuţiei a vizat identificarea principalelor puncte slabe ale comunei şi
a problemelor cu care se confruntă comuna. Conform opiniei participanţilor la şedinţă, una dintre
problemele majore cu care se confruntă comuna Izvoru Crişului este cea a lipsei locurilor de
muncă. Există o categorie de locuitori ai comunei care sunt doritori să muncească, dar îşi găsesc
cu foarte mare dificultate locuri de muncă; alţi locuitori au reuşit “să depăşească bariera limitei
proxime şi să îşi găsească un loc de muncă în altă parte”. Un alt participant a menţionat că “a
existat o perioadă în care în Izvoru Crişului nu prea existau şomeri, dar acum încep să apară din
nou şomerii, în contextul în care la nivel naţional procentul şomajului continua să crească”. Un
alt motiv menţionat în contextul problemei locurilor de muncă a fost cel al mentalităţii comuniste
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a oamenilor, care aşteaptă să li se dea locuri de muncă; “la noi se pleacă de la ideea: să ni se dea.
Cine să ne dea?”
În plan economic, una dintre principalele probleme menţionate a fost cea a dificultăţii
atragerilor investitorilor în comună, specificându-se că dată fiind conjunctura economică din
ultimii ani, “foarte greu am reuşit să găsim investitori, faţă de alte comune; la alte comune gradul
de interes a fost mult mai mare”; “este foarte greu să aduci acum investitori...sunt create facilităţi
pentru atragerea de investitori, problema e să vină investitorii”. O altă problemă de factură
economică este dată de insuficenta valorificare a antreprenoriatului, în pofida posibilităţii de
accesare a unor fonduri nerambursabile pentru iniţierea şi dezvoltarea unei afaceri proprii.
Locuitorii comunei au dat dovadă de reticenţă în privinţa accesării fondurilor nerambursabile,
reticenţă care provine nu doar din lipsa resurselor materiale, ci şi “din procedura extrem de
greoaie şi de costisitoare de multe ori...unui potenţial interesat de fonduri îi este foarte greu să
facă nu ştiu câte drumuri la Cluj.” Participanţii la discuţie consideră că birocraţia aferentă
demersului de accesare a fondurilor este foarte mare şi complexă atât la nivelul României, cât şi
cea stabilită de Uniunea Europeană, că “nu există specialişti în administraţia publică care să
ajute la realizarea proiectelor, pentru că salariile sunt mici” şi în consecinţă, ar trebui să se
intervină pentru simplificarea procedurilor de accesare a fondurilor. În acelaşi context al
problemei antreprenoriatului, s-a mai menţionat că “legea forfetară i-a lovit puternic pe
antreprenori”.
Comuna se confruntă cu probleme în planul agriculturii. Producătorilor locali le este foarte
greu să se descurce individual, de aceea ar trebui ajutaţi, atât financiar, cât şi, de exemplu, prin
înfiinţarea unei asociaţii a producătorilor. “Nu poate să se descurce un om simplu de la ţară, dar
poate să se asocieze şi să aibă perspectiva că poate să investească şi bani destui ca să poată
obţine un produs ieftin pe care îl poată valorifica sigur...Să primească bani cum se primesc în alte
ţări, unde sunt cooperativele...Omul să fie mulţumit că a dat un produs de calitate şi că va fi plătit
la timp, nu peste 10 sau 20 zile, timp în care altul învârte banii de mai multe ori. Astăzi trebuie
cumpărat îngrăşământul, astăzi trebuie cumpărată sămânţa, astăzi trebuie plătit omul care
munceşte etc.” Deşi o parte a locuitorilor din comună ar putea fi ajutaţi să devină producători de
legume bio, cu siguranţă “ar exista probleme legate de desfacerea produselor, este foarte greu să
le comercializezi”, dat fiind că “nu există centre de colectare interesate de aşa ceva, nu este bine
pus la punct sistemul de colectare a produselor bio, nu este bine pusă la punct piaţa de desfacere
a acestora”. Mai mult decât atât, numeroşi consumatori încă cred că preţul produselor bio este
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nejustificat, manifestând scepticism faţă de producătorii produselor bio - “dar ce i-ai făcut acestei
roşii de e aşa de scumpă?”. În opinia participanţilor, alte obstacole care stau în calea dezvoltării
agriculturii se referă la faptul că “nu mai există nicio fabrică care să proceseze legumele și
băncile au reticenţă în acordarea creditelor”. În acest context s-a considerat că ar fi necesare “o
creditare ieftină pentru agricultură şi centre pentru colectarea mărfii”.
O altă problemă menţionată a fost cea a lipsei unei infrastructuri care să sprijine dezvoltarea
turistică a comunei. Reprezentanţii comunităţii locale au identificat trei categorii de vizitatori
interesaţi de comuna Izvoru Crişului: categoria turiştilor pe care îi interesează condiţiile de drum
şi locul de campare, categoria turiştilor interesaţi de participarea la pelerinaje, în cadrul unui
circuit ecleziastic, respectiv “categoria specială a cercetătorului care vine cu ochiul luminat şi
pune în valoare ceea ce găseşte”. S-a menţionat că în numeroase rânduri comuna a fost vizitată de
persoane din străinătate, existând diverşi cercetători care au venit la Izvoru Crişului pentru a studia
bio-diversitatea zonei, bisericile din comună sau relaţiile inter religioase care se manifestă în
mediul rural.
În planul infrastructurii, a fost menţionată problema reţelelor de apă şi canalizare la nivelul
întregii comune. Reprezentanţii comunităţii sunt de părere că dacă se vor soluţiona principalele
probleme ale comunei Izvoru Crişului, şi anume rețeaua de apă potabilă, canalizarea şi
infrastructura și rețeaua de gaz, atunci s-ar putea să se întoarcă şi tinerii plecaţi în străinătate. În
ceea ce priveşte iluminatul public şi cel casnic, s-a menţionat că principalele probleme constau în
vechimea reţelelor şi nivelul ridicat al consumului, şi în consecinţă se doreşte “eficientizarea
întregului sistem de iluminat – schimbarea cablurilor, schimbarea corpurilor de iluminat,
reducerea facturilor”.
Unele dintre problemele cu care se confruntă comuna Izvoru Crişului reprezintă de fapt
probleme cu care se confruntă întreaga comunitate rurală românească. O astfel de problemă este
cea a îmbătrânirii satului românesc şi a migraţiei spre mediul urban, aspect ce l-a determinat pe
unul dintre participanţi să afirme “comunitatea este îmbătrânită, satul curge la vale”.
Lipsa populaţiei de vârstă şcolară reprezintă o altă problemă a comunităţii rurale, fiind
argumentată şi de drama părinţilor care pleacă la muncă în străinătate lăsându-şi copiii în sat în
grija rudelor apropiate sau chiar singuri. Calitatea procesului educaţional are de asemenea un
caracter problematic şi nu doar în mediul rural, ci la nivel naţional. În contextul în care “forţa de
muncă a viitorului apropiat, este cea a oamenilor pregătiţi, şcoliţi”, s-a afirmat că “Marea durere
este că şcoala românească merge încă pe acumulări informaţionale cantitative...şi nu pe
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valorizări ale potenţialului copilului, spre aplecarea lui, spre îndemânarea lui, adică nu este
îndreptată spre practică...suntem făuritori de diplome care nu au niciun fel de acoperire în planul
dezvoltării economice şi substanţial materiale a unei naţii din mijlocul căreia te-ai dus.” S-a mai
menţionat lipsa şcolilor profesionale de pe vremuri, care aveau menirea de a-i ajuta pe elevi să
deprindă abilităţi practice.
În ceea ce priveşte principalele atuuri ale comunei, corelate cu potenţialele oportunităţi
care ar putea să derive din acestea, în opinia reprezentanţilor comunităţii locale comuna Izvoru
Crişului “prezintă nişte oportunităţi extraordinare”.
Comuna Izvoru Crişului prezintă o mare varietate de forme de relief, având o poziţionare
geografică deosebită aşezată fiind în imediata apropiere a Munţilor Apuseni.
Un atu deosebit de puternic al comunei îl constituie poziţionarea sa la distanţe similare faţă
de Cluj-Napoca şi Huedin, iar acest aspect este foarte important “pentru că viitorul nu va mai ţine
cont de 40-50 de kilometri pentru a te fixa într-o anumită zonă”.
Proximitatea faţă de mediul urban este un alt avantaj al comunei Izvoru Crişului fiind situată
la o distanţă de 7 kilometri faţă de orașul Huedin.
Conform opiniei reprezentanţilor comunităţii locale, comuna Izvoru Crişului prezintă
potenţial atât pentru dezvoltarea agriculturii, cât şi un potenţial turistic desoebit. “Turismul şi
agricultura la noi vor prinde poate cel mai repede”. În plan turistic, comuna dispune de câteva
locuri deosebite, au fost menţionate:


Casa etnografică în stil vechi



Atelierele familiale de artizanat



Casa memorială Vasvari Pal



Construcţia de piatră numită „Izvorul Crişul Repede”



Expoziţii permanente cu vânzare de obiecte de artizanat



Peştera Rakoczi



Rezervaţia de liliac sălbatic



Dealul trandafirilor,

Aceste zone merită valorificate pentru a profita de oportunitatea dată de fenomenul de
evadare din blocuri al locuitorilor din Huedin şi Cluj-Napoca; oamenii doresc să evadeze din oraş
la sfârşit de săptămână şi se vor îndrepta în acest scop şi spre Izvoru Crişului.
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Datorită frumuseţii acestor locuri, se pot organiza drumeţii prin pădure, aspect ce subliniază
oportunitatea marcării drumurilor din pădure ca trasee turistice. În comună există o serie de
biserici care merită să fie incluse în circuitul zonei: Biserica reformată-calvină din localitatea
Izvoru Crişului şi Biserica ortodoxă de lemn din localitatea Nadăşu. Participanţii la discuţie
consideră că sunt multe lucruri care se pot face pentru dezvoltarea turismului în comună,
menţionând că “este important ca cineva să le semnaleze, altcineva să le accepte şi apoi din acest
melanj de idei să apară ceva care să fie benefic pentru oamenii din comună”. În plus,
reprezentanţii comunităţii apreciază că dezvoltarea turismului şi agroturismului va lua amploare o
dată cu punerea în practică a unui proiect în curs de implementare, care va sprijini dezvoltarea
unei infrastructuri corespunzătoare, şi atunci “vor exploda turismul şi agroturismul” pentru că
turiştii vor putea beneficia de “condiţiile de oraş în liniştea de la ţară”.
Comuna Izvoru Crişului prezintă potenţial şi pentru dezvoltarea agriculturii. Terenurile din
comună se pretează la practicarea unei agriculturi ecologice. Faţă de perioada 2009-2010 când
gradul de lucrare al pământului era de 40%, în prezent acest grad a crescut la 90%, această
creştere fiind atribuită într-o mare măsură, desigur şi subvenţiilor de la APIA. Locuitorii comunei
care practică agricultura ar putea fi încurajaţi să devină producători de legume bio, dar în acest caz
ar fi absolut necesare acţiuni precum înfiinţarea unei asociaţii a producătorilor din Izvoru Crişului
sau stabilirea unor parteneriate cu lanţuri de magazine, deoarece în caz contrar este foarte dificil
pentru un singur producător să se descurce pe cont propriu.
Deşi comuna se confruntă cu problema lipsei locurilor de muncă, s-a menţionat că totuşi
există suficiente oportunităţi pentru cel care vrea să muncească pentru a-şi asigura traiul de zi cu zi;
“în condiţiile unui realism care nu trebuie pus sub semnul întrebării, fiecare dintre cei care sunt
capabili să muncească îşi poate găsi ceva de muncă la nivel de subzistenţă; nimeni nu te va face
gazdă, dar ca să poţi să trăieşti, ai de lucru dacă vrei”.
Iniţiativele antreprenoriale ale locuitorilor comunei ar trebui stimulate, iar în acest context
este esenţial “să vrei să lucrezi şi să încerci să vezi în mintea ta dacă poţi face ceva ce altul nu
poate să facă”. Oamenii ar trebui ajutaţi să înţeleagă faptul că “atunci când vine cineva şi spune:
nu este de-aia, asta este foarte bine pentru antreprenor pentru că înseamnă existenţa unei
oportunităţi”.
În planul serviciilor şi infrastructurii de sănătate, situaţia comunei este evaluată favorabil de
către reprezentanţii comunităţii, în comună existând un dispensar uman, o farmacie, un cabinet de
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medicină de familie – 1 medic de familie, o asistentă medicală, un medic stomatolog și un cabinet
stomatologic.
În comuna Izvoru Crişului funcţionează trei şcoli, două grădinițe şi o bibliotecă. Starea bună
a acestora nu elimină însă necesitatea de a le mai aduce unele îmbunătăţiri. În strânsă legătură cu
sistemul educaţional, deşi se manifestă tendinţa reducerii numărului de elevi, comuna Izvoru
Crişului încă mai are copii şi dascăli pregătiţi. Din acest punct de vedere, s-a concluzionat că în
comună este nevoie de elevi şi de metode care să asigure educaţia şi disciplina acestora, “ne
trebuie copii şi scorbaci pe ei”. S-a menţionat că fuga de responsabilităţi şi pasarea acestora se
aplică inclusiv pe direcţia educaţiei copiilor, în sensul că există părinţi care nu acordă suficientă
atenţie situaţiei şcolare a copiilor, conform ideii “de-aceea l-am trimis la şcoală, să-l înveţe
şcoala” şi află de-abia la sfârşitul anului şcolar că situaţia şcolară a copiilor este dezastruoasă. Se
consideră că este necesară o colaborare mult mai strânsă între părinţii copiilor şi celelalte elemente
implicate în educaţia elevilor, făcându-se referire la “triumviratul care trebuie să funcţioneze din
plin - familie, şcoală şi biserică - ...coordonate de primărie ”.
Comuna Izvoru Crişului are experienţa unor proiecte finalizate și a unor proiecte aflate în
derulare la momentul actual la nivelul comunei. Între proiectele care au fost deja finalizate se
regăsesc:


Modernizare Cămin cultural în localitatea Izvoru Crişului



Construirea unui club pentru tineret



Modernizarea dispensarului uman



PNDR – Măsura 313- Promovare turistică în comuna Izvoru Crişului



Asfaltarea uliţelor în Izvoru Crişului



Grup sanitar Izvoru Crişului



Prelungire apă potabilă Huedin- Şaula şi Nearşova



Renovare cămin cultural în localitatea Izvoru Crişului



Renovare cămin cultural în localitatea Nearşova



Renovare cămin cultural în localitatea Nadăşu



Parc de joacă pentru copii în localitatea Izvoru Crişului



Parc de joacă pentru copii în localitatea Şaula



Parc de joacă pentru copii în localitatea Nadăşu
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Captare de apă pentru localitatea Izvoru Crişului de la locul numit Papkutja

În prezent, la nivelul comunei sunt în derulare :


Introducerea canalizării în localităţile Izvoru Crişului



Staţie de tratare a apei la Szalapataka



Modernizare drum DC 135 Izvoru Crişului-Nadăşu



Prelungire drum Szegelet-stadion



Mansardare stadion comunal



POR 5.3 Crearea Brandului Călata-Kalotaszeg

În continuare, reprezentanţilor comunităţii locale li s-a solicitat să propună câteva tipuri de
proiecte a căror implementare ar fi utilă pentru dezvoltarea comunei Izvoru Crişului în
perioada următoare. Printre proiectele propuse s-au regăsit următoarele:
■ Modernizarea drumurilor comunale
■ Construirea capelei în localitatea Izvoru Crişului
■ Canalizarea apelor menajere
■ Înfiinţarea unor zone verzi în centrele satelor
■

Dezvoltarea turismului şi agroturismului

■

Trotuare din pavaje în toate localităţile comunei

Promovarea imaginii comunei.
Reprezentanţii comunităţii locale au fost rugaţi să precizeze modul în care îşi imaginează
comuna Izvoru Crişului într-un orizont de timp de 10-20 de ani şi să precizeze dacă au o viziune
pentru dezvoltarea comunei. Pe baza temelor de discuţie abordate anterior, s-a concluzionat că
există premise semnificative pentru dezvoltarea comunei Izvoru Crişului. “Eu nu îi dau 20 de ani
comunei pentru a fi o localitate foarte agreată şi atractivă”. Se consideră că punctele tari ale
comunei şi oportunităţile care derivă din acestea vor fi din nou valorificate; “ce a fost va mai fi,
vor începe din nou unii să îşi dea seama de oportunităţile din trecut şi vor încerca să le
revalorifice”. Reprezentanţii comunităţii locale îşi imaginează comuna prinsă într-un circuit rutier
extrem de important, cu o infrastructură bine pusă la punct, cu o zonă centrală care să arate ca în
orice oraş mic din vest, cu zone verzi, cu parcuri şi spaţii de joacă pentru copii, cu un centru
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medical bine pus la punct, cu asistenţa socială foarte bine dezvoltată, cu gospodării curate,
îngrijite şi amenajate cu bun gust, o comună comparabilă cu oricare alta din Europa de Vest.

3.2.

Coordonate ale cercetării cantitative adresate actorilor locali
reprezentativi ai comunei Izvoru Crişului

Cercetarea cantitativă adresată locuitorilor comunei Izvoru Crişului a vizat identificarea
opiniilor acestora referitoare la problemele şi potenţialul de dezvoltare al comunei. A fost vizată
populaţia adultă, neinstituţionalizată. În luna mai 2014 au fost desfăşurate 485 de interviuri cu
locuitori ai comunei, selecţia acestora fiind probabilistică.
Principalele obiective care au fost urmărite prin intermediul cercetării cantitative
desfăşurate au fost:


Identificarea percepţiei reprezentanţilor comunităţii privind situaţia actuală a
comunei comparativ cu situaţia din anul precedent, respectiv privind nivelul de trai
al locuitorilor comunei



Măsurarea satisfacţiei reprezentanţilor comunităţii faţă de propriul nivel de trai



Identificarea
vedere

situaţiei

curente

a

comunei Izvoru Crişului, din punctul de

al reprezentanţilor comunităţii, cu privire la o paletă largă de aspecte

specifice pentru cinci domenii de dezvoltare: infrastructură, mediu, economie,
social şi administraţie publică locală

Chestionarul utilizat drept instrument de cercetare a fost conceput într-o manieră care să
permită atingerea obiectivelor menţionate. Majoritatea întrebărilor incluse în chestionar au fost
întrebări închise, punând la dispoziţia respondenţilor variante predefinite de răspuns din care să
aleagă varianta care reflectă cel mai bine propriile opinii. Astfel, de exemplu, respondenţii au fost
solicitaţi să aprecieze situaţia curentă din comuna Izvoru Crişului faţă de o serie de aspecte
specifice celor cinci domenii – infrastructură, mediu, economie, social, administraţie publică
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locală – utilizând în acest scop întrebări închise de tip scală, în cinci puncte, variantele de răspuns
fiind: “ foarte proastă”, „proastă”, „nici proastă nici bună”, „bună, foarte bună”.
Structura eșantionului investigat în funcție de vârstă respondenților indica faptul ca 8.9%
dintre ei au vârsta cuprinsă între 10-20 de ani, 13.2% dintre persoanele analizate se regăsesc în
categoria de vârstă 20-30 ani, 25.5% dintre persoanele analizate se regăsesc în categoria 31-40
ani, 21.7% dintre persoanele analizate se regăsesc în categoria 41-50 ani, 11.6% dintre persoanele
analizate se regăsesc în categoria 51-60 ani iar 19.1% dintre cei investigați au vârsta mai mare de
60 de ani.

Distribuția grupului investigat în funcție de vârstă
8,9%
19,1%
13,2%

Între 10-20
ani
Între 20-30
ani
Între 31-40
ani

11,6%

25,5%
21,7%

Între 41-50
ani
Între 51-60
ani
> 60 ani

.
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În ceea ce priveşte ultima formă de învăţământ absolvită, cea mai mare parte a
respondenţilor, 48%, sunt absolvenţi ai învăţământului liceal. În structura grupului se mai
regăsesc, în proporţii de 32% absolvenți ai școlii profesionale, 17.9% sunt absolvenți cu studii
universitare iar 18% dintre respondenți au studii postuniversitare.

Distribuţia grupului investigat în funcţie de ultima formă de
învâţământ absolvită
2,1%
17,9%
48,0%
32,0%

Învățământul liceal
Şcoala profesională
Studii unversitare
Studii postuniversitare
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În ceea ce privește distribuția grupului investigat în funcție de ocupație, 22% dintre
persoanele investigate lucrează în sectorul de stat, 38,5% lucrează în sectorul privat, 9,4% în
agricultură, 0,8% lucrează în exploatarea lemnului, 3,8% sunt pensionari, 19,5% sunt şomeri,
1,2% sunt lucrători temporar în străinătate iar 4,8% sunt muncitori sezonieri.

Distribuţia grupului investigat în funcţie de ocupaţie

Muncitor sezonier
Lucrător temporar în străinătate

4,8
1,2

Șomer

Pensionar
În exploatarea lemnului
În agricultură

19,5
3,8
0,8
9,4

În sectorul privat
În sectorul de stat

38,5
22
Procent
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Atunci când au fost rugați să aprecieze situația din prezent a comunei Izvoru Crişului prin
comparație cu situația de acum 4 ani, aproape jumătate din cei investigați (41%) au considerat că
situația din prezent a comunei este “aceeași” cu cea de acum 4 ani, 22% dintre respondenți au
considerat că situația din prezent este „mai proastă” decât cea de acum 4 ani, 30% sunt de părere
că situația comunei este „mai bună” comparativ cu cea de acum 4 ani iar 7% dintre respondenţi
„nu ştiu sau nu pot aprecia” această situaţie.

Situaţia comunei în prezent comparativ cu cea de acum 4 ani
7%

22%
30%
41%

Mai proastă

Aceeaşi

Mai bună

Nu ştiu/nu pot răspunde
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În ceea ce privește nivelul de satisfacție al locuitorilor față de felul în care trăiesc, cea mai
mare parte a celor intervievați (56,5%) s-au declarat „parţial mulţumiţi”, 13,2% s-au declarat
„nemulțumiți”, 29,3% s-au declarat „mulțumiți” iar 0,9% „extrem de mulţumiţi”.

Cât sunteţi de mulţumiţi faţă de felul în care trăiţi?
56,6%

29,3%

13,2%

0,9%
Nemulțumit

Parțial mulțumit

Mulțumit

Extrem de mulţumit
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Referitor la nivelul de trai al oamenilor din comună din ultimii patru ani, 41,7% dintre
respondenți au fost de părere că a rămas la fel, 29% consideră că „s-a înrăutățit”, 21,3%
dintre respondenți consideră că nivelul de trai „s-a îmbunătățit” în ultimii 4 ani iar 8% „nu
ştiu sau nu pot răspunde”.

Cum s-a modificat, in ultimii 4 ani, nivelul de trai al
oamenilor din comuna?

8%

29,0%

21,3%

41,7%

S-a înrăutățit
A rămas la fel

S-a îmbunătățit
Nu ştiu/nu pot răspunde
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La întrebarea unde ați vrea să se stabilească copii dumneavoastră în viitor, 59,6% dintre
respondenți își doresc ca aceștia să se stabilească „în acest sat”, 2 % „în alt sat”, 25,6% „în
oraş”, iar 12,5% „în străinătate”.

Unde ati vrea sa se stabileasca copii dvs. in viitor?

12,8%

25,6%
59,6%

În acest sat
În alt sat
În oraș
În străinătate

2%

Procent
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În ceea ce privește pământul, 17% dintre respondenți l-au „dat în arendă”, 15% „sunt
proprietari și își muncesc singuri pământul”, 23% spun că „o parte îl muncesc singuri şi o
parte este arendat”, 5% „nu sunt proprietari dar au pământ în arendă” iar 7% „nu au pământ”.

Aveţi pământ?

Nu am pământ
7%

Nu sunt
proprietar, dar
am pământ în
arendă
5%

Da, şi am dat tot
pământul în
arendă
17%
Da, sunt
proprietar şi îmi
muncesc singur
pământul
15%

Da, o parte este
arendat şi o
parte îl muncesc
singur
23%
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La întrebarea cum vă descurcați cu venitul, 7,7% dintre respondenți susțin că „nu le
ajunge nici pentru strictul necesar”, 37,8% susțin că „nu le ajunge numai pentru strictul
necesar”, 39,1% susțin că venitul „le ajunge pentru un trai decent dar nu își permit cumpărarea
unor bunuri mai scumpe”, 14,9% spun că „reușesc să își cumpere unele bunuri mai scumpe, dar
cu restrângeri în alte domenii” iar 0,5% dintre respondenţi „reuşesc sa facă tot ce le trebuie,
fără să se restrângă de la ceva”.

Cum vă descurcaţi cu venitul?

Reuşim să facem tot ce ne trebuie, fără să ne
restrângem de la ceva

0,5

Reușim să cumpărăm și unele bunuri mai
scumpe, dar cu restrangeri în alte domenii

14,9

Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne
permitem cumpararea unor bunuri mai
scumpe

39,1

Ne ajung numai pentru strictul necesar

Nu ne ajung nici pentru strictul necesar

37,8

7,7
Procent
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Atunci când au fost rugați să aprecieze încrederea față de instituțiile publice 58,4% dintre
respondenți susțin că au cea mai mare încredere „în biserică”, 14,5% „în poliție”, 8,5% „în
dispensar”, 11% „în şcoală” iar 14,5% „în primărie”.

Care este institutia in care aveti cea mai mare incredere?

Poliția

Dispensarul

Şcoala

7,6

8,5

11

Biserica

Primăria

58,4

14,5
Procent
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La această întrebare, cele mai multe persoane află informații legate de programele și
activitățile primăriei din zvonuri (31%) şi prin consilieri (31%), 12% de la primar/viceprimar,
12,5% de la alţi funcţionari ai primăriei, 5,1% de la preot, 0,8% prin profesori/învăţători/educatori
iar 6,8% spun ca nimeni nu îi anunţă despre programele şi activităţile primăriei.

Cum aflati despre programele si activitatile primariei?

De la nimeni
Profesori/Învăţători
/Educatori

6,8
0,8

Consilieri locali

31

Preot
Secretarul
primăriei
Alţi funcţionari ai
primăriei

5,1
0,8
12,5

Din zvonuri
Primar/viceprimar

31
12

Procent
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În următoarea secțiune a chestionarului, respondenților li s-a cerut să aprecieze, pe baza
unei scale în cinci puncte, situația curentă din comuna Izvoru Crişului relativ la o serie de aspecte
specifice pentru fiecare dintre cele cinci domenii de dezvoltare. Tabelele de mai jos prezintă
situația centralizată a răspunsurilor pentru fiecare dintre răspunsurile supuse atenției fiind redate
ponderile din totalul celor 485 de persoane investigate a celor care au optat pentru fiecare variantă
posibilă de răspuns în parte. Situația detaliată pentru fiecare aspect în parte, însoțită de graficele
corespunzătoare.
Cum apreciați situația din
Comuna Izvoru Crişului
privind:

Foarte
proastă

Proastă

Nici
Bună
proastă,
nici bună

Foarte
bună

Nu pot
răspunde
/ nu stiu

INFRASTRUCTURĂ
Starea drumurilor și
trotuarelor din comună
Starea drumurilor ce
legătura cu orașele
apropiere

a
2,5%

7%

27,2%

52,7%

7,2%

3,4%

0,4%

0,9%

9,8%

76,1%

11,5%

1,3%

7,6%

66%

20,4%

2,5%

fac
din

Energia electrică

3,5%

Rețeaua de apă potabilă
Rețeaua de gaze naturale
Iluminat public
Accesul la telefonia fixă
Accesul la telefonia mobilă
Parcuri și spații verzi
Locuri de agrement
Spații de joacă pentru copii

26,4%

11,5%

16%

35,7%

6,8%

3%

0,4%

0,3%

4%

75,3%

18,7%

1,3%

1,3%

0,8%

8,5%

59,8%

18,1%

11,5%

1,3%

2,6%

19,6%

63,8%

10,2%

2,5%

3,8%

12,7%

34%

36%

2,1%

11,4%

13,6%

20,4%

24,3%

29%

1,7%

11%

1,7%

1,8%

16,2%

63,8%

12,7%

3,8%

2,5%

7%

27,2%

52,7%

7,2%

3,4%
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Cum apreciaţi situaţia în comună privind infrastructura de bază?

3,80

12,70

Spaţii de joacă pentru copii

Locuri de agrement

63,80

16,20

1,80
1,70

11,00

1,70

29,00
24,30
13,60 20,40
11,40

2,10
Parcuri şi spaţii verzi

3,80
2,50

12,70
10,20

Accesul la telefonia mobilă

Iluminat public

11,50

0,80 8,50
1,30
1,30

59,80

18,70
75,30
35,70

16,60
11,50
2,50

26,40

20,40
66,00

Energia electrică

7,60

3,50
1,30

Starea drumurilor si trotuarelor din
comuna

18,10

4,00
0,30
0,40 3,00
6,80

Reţeaua de apă potabilă

Starea drumurilor ce fac legatura cu
oraşele din apropiere

63,80
19,60

2,60
1,30
Accesul la telefonia fixă

36,00
34,00

0,90
0,40

11,50
9,80

76,10

3,40
7,20

2,50

27,20

7,00

52,70

Procent
Nu ştiu/Nu pot aprecia

Foarte bună

Bună

Nici proastă, nici bună

Proastă

Foarte proastă
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Cum apreciați situația din
Comuna Izvoru Crişului
privind:

Foarte
Bună
Foarte Proastă
Proastă Nici
Nici
Bună
proastă
proastă,
proastă
proastă,
nici
bună
nici
bună

MEDIU
Cum
apreciați situația din
ECONOMIE
Comuna
IzvorudeCrişului
Oportunitățile
a găsi un loc
Rețeaua
de distribuție
privind:a apei
de
muncă
și canalizare

37%
25%

Număruldin comună
și
diversitatea
Curățenia
intreprinderilor
mici
și 3,4%
Servicii
de colectare a
mijlocii
4,2%
gunoiului si deșeurilor
Capacitatea de atragere a Calitatea
aerului
investitorilor
1,2%
17%

Foarte
potştiu/
Nu ştiu/NuNu
bună
răsunde/
nu există
nu pot
nu aprecia
stiu

29,3%
11,5%

23,5%
22,5%

5,5%
33,7%

1,3%

4,7%
6%

6,4%

25,1%

60,8%

1,3%

3%

6,8%
5,5%

34,5%
4,3%

23%
76,4%

12%

10,6%
30,6%

23%
20,8%

40,4%
6,6%

11,5%-

-

Suprafețele
agricole
din
3%
14,4%
31%
32%
comună
Calitatea culturilor și dotarea
cu echipamente agricole
4,3%
22,6%
29,3%
21,3%
Creșterea animalelor
6,4%
26%
30,6%
20,4%
Prelucrarea șiCum
comercializarea
apreciaţi situaţia din comună cu privire la impactul
de produse din producția
comunităţii asupra mediului
agricolă/animală existentă
11%
29,4%
28,1%
8,5%
Hale agroalimentare și târguri 13,3
de animale
11,5
16,2%
37%
17%
12%
40,4
Calitatea
aerului
Potențialul comunei pentru
23
dezvoltarea
afacerilor1,2 în 10,6
1,8
sectorul serviciilor
28,1%
28,9%
9,5%
128,5%
Servicii de colectare
76,4
Posibilitatea
face
a gunoiului șide a 4,3
cumparaturi
în comună
deșeurilor
3%
12,8%
27%
48,3%
5,5
3
Numărul de turiști care
1,3
vizitează
comunadin
Curăţenia
4,2%
11%
27,7% 60,8 31,5%
25,1
Unități decomună
cazare pentru turiști
11,1%
28,5%
29,4%
6,4 3,8%
Valorificarea
zonelor3,4 și
6
Reţeauaturistice
de
obiectivelor
1,3
9,8%
21,3%
29,8%
22,9%
33,7
distribuţie a apei şi
22,5
canalizare
11,5
25
Nu știu/nu pot aprecia

Foarte bună

Bună

Nici proastă, nici bună

Proastă

31,5%
1,8%
13,3%
25%

1,3%

18,3%

2,5%

20%

1,3%

15,3%

1,3%

21,7%

0,8%

17%

0,8%

24,2%

5,1%

3,8%

6,8%

18,8%

6,8%

20,4%

1,3% Procent
14,9%

Farte proastă
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Cum apreciaţi poziţia comunei din punctul de vedere al situaţiei
economice?
Valorificarea zonelor și obiectivelor
turistice

14,

1,3

22,9
29,8
21,3

9,8
6,8

Unități de cazare pentru turiști

11,1

3,8

Potențialul comunei pentru dezvoltarea
afacerilor în sectorul serviciilor

18,8

6,8

Numărul de turiști care vizitează comuna
Posibilitatea de a face cumparaturi în
comună

29,4
28,5

31,5
27,7

4,2 11
3,8 5,1

48,3
27

12,8

3
0,8

24,2
28,9
28,1

9,5
8,5

0,8

12

Hale agroalimentare și târguri de animale
Prelucrarea și comercializarea de produse
din producția agricolă/animală existentă

17
17
37

1,3

8,5

16,2
21,7
28,1
29,4

11

Creșterea animalelor

30,6
26

6,4

Calitatea culturilor și dotarea cu
echipamente agricole

20
21,3

2,5

22,6
18,

1,3
14,4

Oportunitățile de a găsi un loc de munca

Foarte proasta

25

6,6

20,8
30,6
17

Numărul și diversitatea intreprinderilor
mici și mijlocii

Nici buna, nici
proasta
Proasta

32
31

3

Capacitatea de atragere a investitorilor

Buna
29,3

4,3

Suprafețele agricole din comună

Nu ştiu/ nu pot
aprecia
Foarte buna

15,3
20,4

1,3

31,5
23

6,8
4,2
4,7
5,5

34,5

23,5

Procent

29,3
37
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Cum apreciați situația din
Comuna Izvoru Crişului
privind:
SOCIAL
Serviciile de sănătate oferite
de personalul dispensarelor

Foarte Proastă
proastă

5,3%

Serviciile
educaționale
furnizate de școlile din
comună
Serviciile
educaționale
furnizate de grădinițele din
comună
Aspectul și frecvența utilizării
căminului cultural
Aspectul bisericilor
Organizarea de evenimente
culturale în comună
Posibilitățile de practicare a
activităților sportive
Nivelul infracționalității

Foarte
bună

Nu pot
răsunde/
nu stiu

7,9%

19,2%

53,4%

10,2%

4%

15,9%

23,4%

43,2%

10,5%

7%

3,2%

4,1%

24,7%

50,9%

10,3%

6,8%

7,8%

3,9%

32,7%

37,8%

12,2%

10%

3,4%

5,8%

32,7%

53,4%

4,7%

-

-

-

15,3%

60,3%

23,8%

1,6%

-

-

3,2%

43,2%

50,2%

3,4%

-

2%

3,7%

60%

32,1%

2,2%

3,4%

23,4%

27,8%

43,3%

5,9%

27,9%

53,9%

9,8%

2,5%

23,7%

14,3%

10,7%

9,6%

23,4%

Dotarea dispensarelor
Posibilitatea de a cumpăra
medicamente

Nici
Bună
proastă,
nici bună

2,1%

Persoanele fără loc de muncă
18,3%
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Care este părerea dumneavoastră cu privire la serviciile sociale
oferite locuitorilor?
9,6

Persoanele fără loc
de muncă

Posibilitățile de
practicare a
activităților sportive
Organizarea de
evenimente culturale
în comună

14,3

23,7

18,3

2,5
Nivelul
infracționalității

23,4
10,7

9,8
53,9
27,9

5,9
2,1

23,4

3,4
2,2
2

43,3

27,8
32,1

60

3,7
3,4

Aspectul bisericilor
Aspectul și frecvența
utilizării căminului
cultural
Serviciile
educaționale furnizate
de grădinițele din…
Serviciile
educaționale furnizate
de școlile din comună
Posibilitatea de a
cumpăra
medicamente

Nu știu/nu
pot aprecia
Foarte
bună

50,2
43,2

3,2
1,6

Bună

23,8
60,3

15,3
4,7
3,4 5,8

53,4
32,7
10
12,2
32,7

3,9

7,8
6,8
10,3

Nici
proastă,nici
bună
Proastă

37,8

50,9

Foarte
proastă

24,7

4,1
3,2
7 10,5

Dotarea dispensarelor
15,9
Serviciile de sănătate
oferite de personalul
dispensarelor

4

23,4

43,2

10,2
53,4

5,3 7,9

19,2

Procent
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Cum apreciați situația din
Foarte Proastă
Comuna Izvoru Crişului
proastă
privind:
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Informarea
locuitorilor
comunei
cu
privire
la
oportunitățile de angajare,
afaceri, etc.
3,2%
4,3%
Modul de încasare a taxelor
locale
Liniștea și ordinea publică

Nici
Bună
proastă,
nici bună

Nu ştiu/
nu există

39,9%

42,3%

10,0%

-

23,4%

35,7%

37,9%

-

-

-

29,4%

67,3%

-

Care este părerea dumneavoastră cu privire la aparatul
administrativ?
Liniștea și ordinea
publică

67,3
29,4
3

37,9
35,7

Modul de incasare a
taxelor locale
Informarea locuitorilor
comunei cu privire la
oportunitățile de
angajare, afaceri, etc.

23,4
0,3

10,0

42,3
39,9

4,3

3,2

Nu stiu/Nu exista
Foarte bună
Buna
Nici buna, nici proasta
Proasta
Foarte proasta
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Următoarea întrebare din chestionar a fost o întrebare deschisă, prin intermediul căreia
persoanelor investigate li s-a solicitat să menționeze principalele cinci probleme care consideră că
sunt cele mai grave la nivelul comunei Izvoru Crişului.
Care credeţi că sunt cele mai grave probleme pentru localitatea
dumneavoastră?
1%
0.2%

1%

2%

4%

1% 1%

1% 1%

1%
2%

4%

0.3%
1%
1%

1%

3%

1%
2%

1%

3%
3%

4%

0.3%

0.3%

10%

6%
2%

0.3%
1%

1%
2%

3%

0.3%
0.3%
2%

12%
23%
Amenajarea si intretinerea spatiilor publice

Atragerea investitorilor

Cainii vagabonzi

Decolmatarea paraielor

Defrisarea padurilor

Dezvoltarea turismului

Finalizarea lucrarilor de la stadion

Finalizarea proiectelor incepute

Imbunatatirea fondului funciar

Imbunatatirea relatiei administratie-cetateni

imbunatatirea sistemului de scurgere a apelor

Impozite prea mari

Lipsa capelei

Lipsa centrului de informare turistica

Lipsa centurii ocolitoare

Lipsa curateniei

Lipsa farmaciei

Lipsa locuri de munca

Lipsa locurilor de parcare amenajate

Lipsa ornamentelor cu ocazia sarbatorilor

Lipsa parcurilor

Lipsa posibilitatilor de practicare a sportului

Lipsa retelei de apa

Lipsa rezelei de canalizare

Lipsa santurilor

Lipsa spatiilor verzi

Lipsa transportului in comun

Lipsa trotuarelor

Lipsa unui complex de agrement

Locuitorii comunei nu sunt uniti

Neintelegeri intre partide

Oprirea coruptiei

Organizarea de evenimente

Promovarea comunei

Reabilitarea caminului cultural

Reabilitarea drumurilor

Reabilitarea gradinitelor

Tratarea apei potabile
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Următoarea întrebare din chestionar a fost o întrebare deschisă, prin intermediul căreia
persoanelor investigate li s-a solicitat să menționeze cinci măsuri care ar trebui luate de primărie
pentru ca lucrurile să meargă mai bine în comuna Izvoru Crişului.
Care credeţi că ar fi cele mai importante cinci măsuri care ar trebui
luate de primărie pentru ca lucrurile să meargă mai bine în comuna în
care trăiţi
1%
1%

1%

1%

1%

1% 2%

4%

4%

1%
1%

10%
14%

1%

1%
1%

14%

2%
1%
2%
2%

1%

1%
1%
1%

1%
9%

2%
18%

Achizitionarea unei masini pentru SVSU

Accesarea fondurilor europene

Amenajarea si intretinerea spatiilor publice

Atragerea investitorilor

Colectarea gunoiului selectiv

Construirea unui complex de agrement

Crearea locurilor de munca

Curatenia

Dezvoltarea turismului

Finalizarea lucrarilor de la stadion

Imbunatatirea fondului funciar

Imbunatatirea relatiei administratie-cetateni

Decolmatarea paraielor

Imbunatatirea sistemului de scurgere a apelor

Infiintare piata agroalimentara

Infiintarea parcurilor

Inlocuirea personalului primariei

Introducerea retelei de apa

Introducerea retelei de canalizare

Lipsa competitiilor sportive

Lipsa retelei de gaz

Neintelegeri intre partide

Organizarea de evenimente culturale

Reabilitarea drumurilor

Reabilitarea gradinitelor

Reabilitarea santurilor

Reabilitarea trotuarelor

Reducerea impozitelor

Sprijin pt locuitori
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Următoarea întrebare din chestionar a fost o întrebare prin intermediul căreia persoanelor
fizice autorizate li s-a solicitat să menționeze cum ar putea fi sprijinite de către primărie

Cum ar putea fi sprijinite de către primărie persoanele fizice
autorizate?

Prin posibilitatea de
valorificare a obiectelor de
artizanat
Prin dezvoltarea turismului

2%
4%

36%
30%

Prin informatii si sprijin
privind accesarea fondurilor
europene
Prin organizarea de
expozitii cu vanzare
Prin promovarea comunei

Prin promovarea produselor
de atizanat

8%
20%
1%

Prin reducerea impozitelor
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La următoarea întrebare din chestionar respondenților li s-a solicitat să menționeze ce
schimbări ar face în comuna în care trăiesc.

Ce aţi schimba daca aţi fi primar?

Crearea de locuri de muncă, atragere
investitori

Ajutorarea oamenilor săraci

0,8
5,1

Dispensar, farmacie

27,6

Şcoală, cămin cultural
Administraţie, conducere

6,4
4

Drumuri, trotuare

3,6

Alimentare la reţele: gaz, apă, canalizare

3,6

Altele

10,2

Nimic

38,7
Procent
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA IZVORU CRIŞULUI

CAPITOLUL 4
ANALIZA SWOT A COMUNEI IZVORU CRIŞULUI
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Analiza SWOT reprezintă un instrument de analiză strategică, menit să
prezinte într-o formă clară şi succintă punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi
ameninţările comunei Izvoru Crişului. Punctele tari şi punctele slabe derivă din mediul
intern al comunităţii şi din resursele acesteia, în timp ce oportunităţile şi ameninţările
provin din mediul extern, comunitatea neavând vreo influenţă asupra acestor factori.
Oportunităţile şi ameninţările pot fi potenţiale sau reale. Se urmăreşte valorificarea
adecvată a unor elemente ale punctelor tari, pentru a fructifica oportunităţile, respectiv
remedierea punctelor slabe în scopul diminuării probabilităţii de producere a
ameninţărilor. În esenţă, analiza SWOT permite identificarea răspunsurilor la întrebarea
“Unde se află comuna Izvoru Crişului în prezent?”.
În vederea realizării unei analize cât mai realiste şi eficiente, s-a elaborat câte
o analiză SWOT a comunei Izvoru Crişului pentru fiecare dintre cele cinci domenii
strategice abordate -infrastructură, mediu, economie, social, respectiv administraţie
publică locală, iar ulterior, pe baza acestora, a fost întocmită analiza SWOT integrată a
comunei, care nu îşi propune să aibă un caracter exhaustiv, ci să ofere o grupare sintetică
a celor mai importante puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări care se
manifestă la nivelul comunei Izvoru Crişului.
Elaborarea analizei SWOT aferente comunei Izvoru Crişului s-a bazat pe
analiza de date statistice din surse organizate şi realizate de consultant, pe analiza
rezultatelor obţinute în urma desfăşurării cercetării calitative (şedinţa de tip focus-grup
cu reprezentanţi ai comunităţii locale), respectiv pe analiza rezultatelor înregistrate în
urma desfăşurării cercetărilor cantitative (aplicarea de chestionare aceloraşi
reprezentanţi ai comunităţii, respectiv a locuitorilor comunei).
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4.1. Analiza SWOT pentru domeniul strategic- Infrastructură

PUNCTE TARI


PUNCTE SLABE

Localizarea comunei în apropierea



comunei

Poziţionarea

la

distanţe mici faţă de două oraşe



Stare foarte bună a drumurilor
care fac legătura cu oraşele din
Existenţa



magistralei

de

cale

din centrul şi vestul Europei


Staţii de cale ferată în comună



Comuna este străbătută de un




Insuficiente locuri de agrement

reţelei

de







Acces la cablu TV



Internet există la Primăria Izvoru

Lipsă reţea de canalizare în

Lipsa mijloacelor moderne de
Lipsa grădiniţelor cu program

Lipsa

unor

puncte

sanitare

moderne


Nu există dispensare medicale în
satele aparținătoare

şi mobilă în toate localităţile
comunei

de joacă

prelungit

localităţile comunei.
Acces foarte bun la telefonia fixă

spaţii

stingere a incendiilor

energie

electrică şi iluminat public în toate

Insuficiente

localitatea Şaula



drumuri comunale



Insuficiente parcuri şi spaţii verzi

pentru copiii din comună

drum județean DN 1 E 60 și
Existenţa

Componente învechite ale reţelei

în comună

ferată – care face legătura cu ţările



din

în comună

apropiere


trotuarelor

de iluminat public


Huedin (7 km)

şi

a

comună

mari: Cluj-Napoca (43 km) şi


necorespunzătoare

drumurilor

oraşului Huedin


Stare



Nu se face o selecție a deșeurilor

Crişului, în cadrul şcolilor şi de
asemenea locuitorii comunei au
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acces la internet prin satelit;


Preocupare

la

nivelul

instituţiilor locale pentru derularea
unor proiecte de

reabilitare

şi

conservare a infrastructurii


Există reţea de apă potabilă în
localităţile Şaula şi Nearşova iar în
localităţile

Izvoru

Crişului

şi

Nadăşu alimentarea cu apă se face
din surse proprii sau prin captări
de la izvoare


Există

canalizare

în

Izvoru

Crişului iar pentru localităţile
Nadăşu şi Nearşova proiectul este
în curs de implementare


Reţeaua de gaz este în curs de
implementare



Arhitectură tradiţională

OPORTUNITĂȚI


Modernizarea

AMENINȚĂRI
drumurilor



Lipsa resurselor materiale pentru

comunale

îndeplinirea



Reabilitarea trotuarelor

investiţii propuse în domeniul



Reabilitarea reţelei de iluminat

infrastructurii


public


Amenajarea

parcurilor

şi

a



Amenajarea locurilor de joacă

de

Neîncadrarea în proiecte datorită
criteriilor de eligibilitate impuse

spaţiilor verzi


obiectivelor

de finanţatori


Instabilitatea politică şi lipsa de

pentru copiii din comună

continuitate a politicilor publice şi

Posibilităţi de a folosi unele

fiscale
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clădiri

publice

în

folosul



cetăţenilor


Amenajarea

Deteriorarea infrastructurii fizice
deja existente

unui

centru

de



consiliere pentru cetăţeni

Existenţa în apropierea comunei a
polilor de atracţie urbană ar putea
avea efecte negative în ceea ce
priveşte atragerea de investiţii
directe în zona comunei Izvoru
Crişului

4.2. Analiza SWOT pentru domeniul strategic - Mediu

PUNCTE TARI


PUNCTE SLABE

Amplasarea comunei într-un cadru



deşeurilor

natural relativ variat


Calitatea factorilor de mediu bună



Clima

specifică

zonei









Lipsa

spaţiilor

ecologice

de

depozitare a gunoaielor menajere

este


temperată


Lipsa tehnologiilor de reciclare a

Gradul ridicat al poluării cu noxe

Existența seviciilor de colectare a

de la autoturismele care trec

gunoiului și deșeurilor din comună

permanent prin zonă

Vegetaţie forestieră abundentă,



Nu există educaţie şi respect faţă

implicând de asemenea resurse

de protecţia mediului (gunoiul

substanţiale

menajer se aruncă la întâmplare,

Existenţa unui număr de 5 izvoare

în special în marginile localităţilor

propii cu debit mare

şi a apelor curgătoare)

Rețeaua hidrografică a comunei
este

subordonată

bazinului

hidrografic Crişul Repede



Lipsa realizării de cursuri de
ecologizare în cadrul școlilor din
comună
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hidrografică

Amenajare



corespunzătoare, efecte reduse ale


mediului

viiturilor şi inundaţiilor



Arderea miriștilor

Conştientizarea problemelor de



Utilizarea în cantități exagerate a

poluare

de

către

factorii

de

răspundere locali


Lipsa ONG-urilor pentru protecţia

gunoiului de grajd


Nu există poluatori industriali pe
teritoriul comunei

Utilizarea fertilizanților chimici în
agricultură



Defrișarea suprafețelor forestiere



Reţeaua hidrografică existentă nu
este suficient exploatată

OPORTUNITĂȚI


AMENINȚĂRI

Gospodărirea eficientă a cadrului



mediu

natural (sol, subsol) ar duce la


protejarea mediului






Mediu

optim


pentru

Lipsa atitudinilor şi practicilor de
tip asociativ în agricultură

Implementarea legislaţiei privind
protecţia mediului

Înrăutăţirea calităţii factorilor de

Lipsa unor programe de informare
şi

ferme

instruire

a

populaţiei

zootehnice

investitorilor

Reamenajarea zonelor verzi şi

naturali şi sintetici care ar putea

extinderea lor

polua zona

Elaborarea unei strategii de mediu



despre

şi

agenţii

Lipsa unor instalaţii şi sisteme de

de către un ONG specializat

prevenire

a

poluării

Implicarea copiilor şi tinerilor în

calamităţilor naturale

şi

organizarea muncii de voluntariat
pentru curăţirea comunei cu elevii
şi profesorii de la şcolile din
comunitate


Promovarea

practicilor

de

agricultură ecologică


Curăţarea cursurilor de apă şi a
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domeniului public


Montarea de coşuri de gunoi pe
domeniul public



Împădurirea

suprafeţelor

degradate, păşuni necultivate

4.3. Analiza SWOT pentru domeniul strategic - Economie

PUNCTE TARI


Proximitatea

față

PUNCTE SLABE
de

mediul

urban (oraşul Huedin la 7 km)


Acces la căi de transport



Existenţa în comună a unui



Lipsa locurilor de muncă



Capacitate redusă de atragere
a investitorilor în comună



număr semnificativ de tineri care




mic


reprezintă forţă de muncă

foarte

redusă

a
în

sectorului

terenuri și spații adecvate pentru

comună, ca număr de IMM-uri şi

dezvoltările economice

ca diversitate a profilului de

Potențialul

comunei

IMM-urilor

activitate a acestora

pentru


Valorificare

redusă

a

antreprenoriatului

serviciilor



Dezvoltare

Existența în comună a unor

dezvoltarea afacerilor în sectorul


Unităţi comerciale mici, cu profit

Preocuparea autorităților locale



Practicarea unei agriculturi de

pentru sprijinirea și stimularea

subzistență

dezvoltării mediului de afaceri

productivitatea și profitabilitatea

cumpărături în comună

redusă a producătorilor agricoli

Condiții

naturale

favorabile



de

grâu,

porumb, cartofi

orz,

ovăz,

Fragmentarea

excesivă

în

a

exploatațiilor agricole

agriculturii, în special pentru
culturi

concretizată



Dificultăți legate de prelucrarea și
comercializarea

produselor
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Potențial pentru obținerea de

realizate

produse agricole ecologice

agricolă/animală existentă

Potențial foarte mare pentru
dezvoltarea

turismului

și



înnăscută

a



a

produselor

agricole


locuitorilor din mediul rural


Inexistența în comună a unui

comercializare

Ospitalitatea

producția

centru de colectare, prelucrare și

a

agroturismului


din

Lipsa unei strategii de marketing

Număr mare al turiştilor care

local și insuficienta promovare a

vizitează comuna

produselor și serviciilor locale

Existenţa unei comunităţi de
afaceri



dezvoltată

locale

Grad scăzut al accesării de
fonduri europene

comparativ cu alte comune din
judeţ

OPORTUNITĂȚI


AMENINȚĂRI


Instabilitatea legislativă



Instabilitatea cursului valutar

unic



Rata ridicată a dobânzii la credite

pentru sprijinirea antreprenorilor



Grad redus de informare al

Crearea

unui

parc

industrial

în comună


Crearea

unui

birou

agricultorilor

din comună


Crearea

şi

dezvoltarea

Complexitatea

şi

dificultatea

procedurilor birocratice pentru

la reţele regionale de producţie şi

obţinerea finanţărilor


Intensificarea

mediului

Promovarea obiectivelor turistice

concurenţial

din comună şi diversificarea

defavorizeze anumite sectoare

obiectului

tradiţionale

de

activitate

al


firmelor




şi fructelor şi conectarea acestora
distribuţie


privinţa

normelor europene

unor

centre de colectare a legumelor

în

Construirea

unui

complex

poate

să

Migraţia forţei de muncă spre
mediul urban sau în străinătate



Reducerea ponderii populaţiei
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active şi îmbătrânirea acesteia

turistic şi de agrement


Dezvoltarea

sectorului

IMM-

urilor în domenii de producţie şi
de servicii specifice mediului
rural


Înfiinţarea

unei

producătorilor

asociaţii
agricoli

a
din

comună


Creșterea

interesului

pentru

produsele ecologice, naturale și
tradiționale

4.4. Analiza SWOT pentru domeniul strategic - Social

PUNCTE TARI






PUNCTE SLABE

În comuna Izvoru Crişului există



Număr în scădere al elevilor

un dispensar medical, cu un

cuprinşi în învăţământul primar

medic care lucrează în comună, o

şi cel gimnazial, pe fondul

asistentă medical şi un medic

reducerii

stomatologic

populaţiei

Existența

unui

cabinet



demografice

a

Sistem educaţional incomplet -

stomatologic

nu există liceu în comună, ceea

Grad ridicat de satisfacţie al

ce

actorilor locali investigaţi cu

insuficientă

privire la calitatea serviciilor

învăţământul liceal

medicale oferite de personalul



determină

o

a

şcolarilor

şcolare

dotărilor

locuitorilor comunei

din

comună, respectiv la posibilitatea



în

Nivel relativ scăzut al pregătirii

medical din comună, la nivelul
dispensarului

cuprindere

şi

Inexistenţa

profesionale

a

unui

centru

de

pentru

elevii

cu

de cumpărare a medicamentelor

excelenţă

din comună

rezultate deosebite
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Existenţa în comună a unei şcoli



cu clasele I-VIII, 2 şcoli cu
clasele I-IV, 2 grădinițe şi o

sporturilor în comună


bibliotecă




Calitate

bună

a

serviciilor



şi Asistenţă pentru Persoane

şi grădiniţele din comună

Vârstnice

Dotări bune ale şcolilor din

Handicap

Existenţa


unor

exemple



Dotări

ale

dispensarelor

rol important

învechite care îngreunează sau

în

satisfacerea

nevoilor de asistenţă medicală şi

împiedică

socială, educaţie, cultură

bolnavilor

diagnosticarea

AMENINȚĂRI


Bilanţ demografic negativ

dispensarului din comună



Îmbătrânirea populaţiei

Îmbunătăţirea serviciilor publice



Accentuarea

Modernizarea

şi

Reabilitarea

dotarea

şi

de

urban


Accentuarea

Programe de formare și instruire

migrare

a

locuitorilor

fenomenului

migrare a populaţiei spre mediul

şcolilor

managementul

în

fenomenului

de

străinătate

a

comunei

în

populaţiei

producției

și

rămânând în grija bunicilor sau a

valorificării în domeniul agricol


Situaţia personalului medical şi

medicale necoresponzătoare şi

grădiniţelor din satele comunei


cu

Proximitatea faţă de Huedin, cu

de asistenţă socială


Persoane

insuficient

OPORTUNITĂȚI



şi

auxiliar se prezintă ca fiind

de

iniţiativă



Inexistenţa Centrului de Îngrijire

educaţionale furnizate de şcolile

succes ale unor localnici cu


Cultura civică slab dezvoltată,
grad redus al participării civice

comună


Posibilităţi medii de practicare a

active,

copiii

altor rude

unui



Riscul de abandon şcolar

centru de joacă și agrement



Plasarea accentului pe pregătirea

Amenajarea

pentru copii

și

dotarea

teoretică a viitoarei forțe de
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Organizarea

de

muncă în defavoarea aspectelor

evenimente

culturale în comună

aplicative


Deteriorarea stării generale de
sănătate a populației



Pierderea tradițiilor locale odată
cu trecerea timpului
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1.5. Analiza SWOT pentru domeniul strategic Administraţie Publică Locală

PUNCTE TARI


PUNCTE SLABE

Grad ridicat de satisfacţie al

Caracter

modest

al

actorilor locali investigaţi cu

Primăriei

privire la calitatea personalului

informaţii insuficiente


Primăriei Izvoru Crişului




Izvoru

site-ului
Crişului,

Imposibilitatea transmiterii de

Grad ridicat de satisfacţie al

solicitări sau cereri online pe

actorilor

locali

investigați

site-ul Primăriei Izvoru Crişului

referitor

la

informarea

locuitorilor comunei cu privire la
oportunităţile

de

angajare,

afaceri, etc.


Grad mediu de satisfacţie al
actorilor

locali

investigaţi

privind

viabilitatea

acţiunilor

administraţiei publice locale


Situaţie bună a liniştii şi ordinii
publice în comună



Dotări materiale adecvate



Personal instruit



Existenţa unui site al Primăriei
Izvoru Crişului



Experienţă
proiecte

cu

în

derularea

finanţare

de

de
la

Uniunea Europeană şi bugetul de
stat
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OPORTUNITĂȚI


Dezvoltarea

unor

AMENINȚĂRI

relaţii

de



parteneriat în scopul dezvoltării


Desfăşurarea

unor

programe

de training pentru funcţionarii


Existența

unor

organizații

din

Migrarea personalului calificat
către alte instituţii publice



Lipsa unei culturi a implicării
cetăţenilor

publici

personalului

sectorul bugetar


instituţionale

Reducerea

în

problemele

comunităţii

profesionale ale funcționarilor
publici


Crearea unei platforme pentru
facilitarea accesului cetățenilor la
informații



Proiecte de înfrăţire ale comunei
cu localităţi din străinătate şi
utilizarea

schimburilor

de

experienţă


Implicarea

ONG-urilor

specializate

în

anumitor

rezolvarea

probleme

de

telecomunităţii


Dotarea
serviciului

cu

echipamente
voluntar

a

pentru

situaţii de urgenţă
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4.6. Analiza SWOT integrată a comunei Izvoru Crişului

PUNCTE TARI


Localizarea comunei în apropierea oraşului Huedin



Poziţionarea comunei la distanţe mici faţă de două oraşe mari: Cluj-Napoca
(43 km) şi Huedin (7 km)



Stare foarte bună a drumurilor care fac legătura cu oraşele din apropiere



Existenţa magistralei de cale ferată – care face legătura cu ţările din centrul şi
vestul Europei



Staţii de cale ferată în comună



Comuna este străbătută de un drum județean DN 1 E 60 și drumuri comunale



Existenţa reţelei de energie electrică şi iluminat public în toate localităţile
comunei.



Acces foarte bun la telefonia fixă şi mobilă în toate localităţile comunei



Acces la cablu TV



Internet există la Primăria Izvoru Crişului, în cadrul şcolilor şi de asemenea
locuitorii comunei au acces la internet prin satelit;



Preocupare
reabilitare



la nivelul instituţiilor locale pentru derularea unor proiecte de
şi

conservare a infrastructurii

Există reţea de apă potabilă în localităţile Şaula şi Nearşova iar în localităţile
Izvoru Crişului şi Nadăşu alimentarea cu apă se face din surse proprii sau prin
captări de la izvoare



Există canalizare în Izvoru Crişului iar pentru localităţile Nadăşu şi Nearşova
proiectul este în curs de implementare



Reţeaua de gaz este în curs de implementare



Arhitectură tradiţională



Amplasarea comunei într-un cadru natural relativ variat



Calitatea factorilor de mediu - bună



Clima specifică zonei este temperată
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Existența seviciilor de colectare a gunoiului și deșeurilor din comună



Vegetaţie forestieră abundentă, implicând de asemenea resurse substanţiale



Existenţa unui număr de 5 izvoare proprii cu debit mare



Rețeaua hidrografică a comunei este subordonată bazinului hidrografic Crişul
Repede



Amenajare hidrografică corespunzătoare, efecte reduse ale viiturilor şi
inundaţiilor



Conştientizarea problemelor de poluare de către factorii de răspundere locali



Nu există poluatori industriali pe teritoriul comunei



Proximitatea față de mediul urban (oraşul Huedin la 7 km)



Acces la căi de transport



Existenţa în comună a unui număr semnificativ de tineri care reprezintă forţă
de muncă



Existența în comună a unor terenuri și spații adecvate pentru dezvoltările
economice



Potențialul comunei pentru dezvoltarea afacerilor în sectorul serviciilor



Preocuparea autorităților locale pentru sprijinirea și stimularea dezvoltării
mediului de afaceri
cumpărături în comună



Condiții naturale favorabile agriculturii, în special pentru culturi de grâu, orz,
ovăz, porumb, cartofi



Potențial pentru obținerea de produse agricole ecologice



Potențial foarte mare pentru dezvoltarea turismului și a agroturismului



Ospitalitatea înnăscută a locuitorilor din mediul rural



Număr mare al turiştilor care vizitează comuna



Existenţa unei comunităţi de afaceri locale dezvoltată comparativ cu alte
comune din judeţ



În comuna Izvoru Crişului există un dispensar medical, cu un medic care
lucrează în comună, o asistentă medical şi un medic stomatolog



Existența unui cabinet stomatologic



Grad ridicat de satisfacţie al actorilor locali investigaţi cu privire la calitatea
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serviciilor medicale oferite de personalul medical din comună, la nivelul
dotărilor dispensarului din comună, respectiv la posibilitatea de cumpărare a
medicamentelor din comună


Existenţa în comună a unei şcoli cu clasele I-VIII, 2 şcoli cu clasele I-IV, 2
grădinițe şi o bibliotecă



Calitate bună a serviciilor educaţionale furnizate de şcolile şi grădiniţele din
comună



Dotări bune ale şcolilor din comună



Existenţa unor exemple de succes ale unor localnici cu iniţiativă



Proximitatea faţă de Huedin, cu rol important în satisfacerea nevoilor de
asistenţă medicală şi socială, educaţie, cultură



Grad ridicat de satisfacţie al actorilor locali investigaţi cu privire la calitatea
personalului Primăriei Izvoru Crişului



Grad ridicat de satisfacţie al actorilor locali investigați referitor la informarea
locuitorilor comunei cu privire la oportunităţile de angajare, afaceri, etc.



Grad mediu de satisfacţie al localnicilor investigaţi privind vizibilitatea
acţiunilor administraţiei publice locale



Situaţie bună a liniştii şi ordinii publice în comună



Dotări materiale adecvate



Personal instruit



Existenţa unui site al Primăriei Izvoru Crişului



Experienţă în derularea de proiecte cu finanţare de la Uniunea Europeană şi
bugetul de stat

PUNCTE SLABE


Stare necorespunzătoare a drumurilor şi trotuarelor din comună



Componente învechite ale reţelei de iluminat public



Insuficiente parcuri şi spaţii verzi în comună



Insuficiente locuri de agrement în comună



Insuficiente spaţii de joacă pentru copiii din comună



Lipsă reţea de canalizare în localitatea Şaula
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Lipsa mijloacelor moderne de stingere a incendiilor



Lipsa grădiniţelor cu program prelungit



Lipsa unor puncte sanitare moderne



Nu există dispensare medicale în satele aparținătoare



Nu se face o selecție a deșeurilor



Lipsa tehnologiilor de reciclare a deşeurilor



Lipsa spaţiilor ecologice de depozitare a gunoaielor menajere



Gradul ridicat al poluării cu noxe de la autoturismele care trec permanent prin
zonă



Nu există educaţie şi respect faţă de protecţia mediului (gunoiul menajer se
aruncă la întâmplare, în special în marginile localităţilor şi a apelor curgătoare)



Lipsa realizării de cursuri de ecologizare în cadrul școlilor din comună



Lipsa ONG-urilor pentru protecţia mediului



Arderea miriștilor



Utilizarea în cantități exagerate a gunoiului de grajd



Utilizarea fertilizanților chimici în agricultură



Defrișarea suprafețelor forestiere



Reţeaua hidrografică existentă nu este suficient exploatată



Lipsa locurilor de muncă



Capacitate redusă de atragere a investitorilor în comună



Unităţi comerciale mici, cu profit mic



Dezvoltare foarte redusă a sectorului IMM-urilor în comună, ca număr de
IMM-uri şi ca diversitate a profilului de activitate a acestora



Valorificare redusă a antreprenoriatului



Practicarea unei agriculturi de subzistență concretizată în productivitatea și
profitabilitatea redusă a producătorilor agricoli



Fragmentarea excesivă a exploatațiilor agricole



Dificultăți legate de prelucrarea și comercializarea produselor realizate din
producția agricolă/animală existentă



Inexistența în comună a unui centru de colectare, prelucrare și comercializare a
produselor agricole
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Lipsa unei strategii de marketing local și insuficienta promovare a produselor și
serviciilor locale



Grad scăzut al accesării de fonduri europene



Număr în scădere al elevilor cuprinşi în învăţământul primar şi cel gimnazial,
pe fondul reducerii demografice a populaţiei



Sistem educaţional incomplet - nu există liceu în comună, ceea ce determină o
cuprindere insuficientă a şcolarilor în învăţământul liceal



Nivel relativ scăzut al pregătirii şcolare şi profesionale a locuitorilor comunei



Inexistenţa unui centru de excelenţă pentru elevii cu rezultate deosebite



Posibilităţi medii de practicare a sporturilor în comună



Cultura civică slab dezvoltată, grad redus al participării civice



Inexistenţa Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice şi
Persoane cu Handicap



Situaţia personalului medical şi auxiliar se prezintă ca fiind insuficient



Dotări ale dispensarelor medicale necoresponzătoare şi învechite care
îngreunează sau împiedică diagnosticarea bolnavilor



Caracter modest al site-ului Primăriei Izvoru Crişului, informaţii insuficiente



Imposibilitatea transmiterii de solicitări sau cereri online pe site-ul Primăriei
Izvoru Crişului
OPORTUNITĂȚI



Modernizarea drumurilor comunale



Reabilitarea trotuarelor



Reabilitarea reţelei de iluminat public



Amenajarea parcurilor şi a spaţiilor verzi



Amenajarea locurilor de joacă pentru copiii din comună



Posibilităţi de a folosi unele clădiri publice în folosul cetăţenilor



Amenajarea unui centru de consiliere pentru cetăţeni



Gospodărirea eficientă a cadrului natural (sol, subsol) ar duce la protejarea
mediului



Implementarea legislaţiei privind protecţia mediului
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Mediu optim pentru ferme zootehnice



Reamenajarea zonelor verzi şi extinderea lor



Elaborarea unei strategii de mediu de către un ONG specializat



Implicarea copiilor şi tinerilor în organizarea muncii de voluntariat pentru
curăţirea comunei cu elevii şi profesorii de la şcolile din comunitate



Promovarea practicilor de agricultură ecologică



Curăţarea cursurilor de apă şi a domeniului public



Montarea de coşuri de gunoi pe domeniul public



Împădurirea suprafeţelor degradate, păşuni necultivate



Crearea unui parc industrial în comună



Crearea unui birou unic pentru sprijinirea antreprenorilor din comună



Crearea şi dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor şi fructelor şi
conectarea acestora la reţele regionale de producţie şi distribuţie



Promovarea obiectivelor turistice din comună şi diversificarea obiectului de
activitate al firmelor



Construirea unui complex turistic şi de agrement



Dezvoltarea sectorului IMM-urilor în domenii de producţie şi de servicii
specifice mediului rural



Înfiinţarea



Creșterea interesului pentru produsele ecologice, naturale și tradiționale



Modernizarea şi dotarea dispensarului din comună



Îmbunătăţirea serviciilor publice de asistenţă socială



Reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor din satele comunei



Programe de formare și instruire a locuitorilor comunei în managementul

unei

asociaţii

a producătorilor agricoli din comună

producției și valorificării în domeniul agricol


Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și agrement pentru copii



Organizarea de evenimente culturale în comună



Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în scopul dezvoltării instituţionale



Desfăşurarea unor programe



Existența unor organizații profesionale ale funcționarilor publici



Crearea unei platforme pentru facilitarea accesului cetățenilor la informații

de training pentru funcţionarii publici
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Proiecte de înfrăţire ale comunei cu localităţi din străinătate şi utilizarea
schimburilor de experienţă



Implicarea ONG-urilor specializate în rezolvarea

anumitor probleme de

telecomunicații


Dotarea cu echipamente a serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă
AMENINȚĂRI



Lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse
în domeniul infrastructurii



Neîncadrarea în proiecte datorită criteriilor de eligibilitate impuse de
finanţatori



Instabilitatea politică şi lipsa de continuitate a politicilor publice şi fiscale



Deteriorarea infrastructurii fizice deja existente



Existenţa în apropierea comunei a polilor de atracţie urbană ar putea avea
efecte negative în ceea ce priveşte atragerea de investiţii directe în zona
comunei Izvoru Crişului



Înrăutăţirea calităţii factorilor de mediu



Lipsa atitudinilor şi practicilor de tip asociativ în agricultură



Lipsa unor programe de informare şi instruire a populaţiei şi investitorilor
despre agenţii naturali şi sintetici care ar putea polua zona



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



Instabilitatea legislativă



Instabilitatea cursului valutar



Rata ridicată a dobânzii la credite



Grad redus de informare al agricultorilor în privinţa normelor europene



Complexitatea şi dificultatea procedurilor birocratice pentru obţinerea
finanţărilor



Intensificarea mediului concurenţial poate să defavorizeze anumite sectoare
tradiţionale



Migraţia forţei de muncă spre mediul urban sau în străinătate



Reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia
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Bilanţ demografic negativ



Îmbătrânirea populaţiei



Accentuarea fenomenului de migrare a populaţiei spre mediul urban



Accentuarea fenomenului de migrare în străinătate a populaţiei active, copiii
rămânând în grija bunicilor sau a altor rude



Riscul de abandon şcolar



Plasarea accentului pe pregătirea teoretică a viitoarei forțe de muncă în
defavoarea aspectelor aplicative



Deteriorarea stării generale de sănătate a populației



Pierderea tradițiilor locale odată cu trecerea timpului



Reducerea personalului din sectorul bugetar



Migrarea personalului calificat către alte instituţii publice



Lipsa unei culturi a implicării cetăţenilor în problemele comunităţii
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA IZVORU CRIŞULUI

CAPITOLUL 5
VIZIUNEA PRIVIND DEZVOLTAREA
COMUNEI IZVORU CRIŞULUI
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Viziunea de dezvoltare a comunei Izvoru Crişului trebuie să reflecte ceea ce
comunitatea intenţionează să realizeze pe termen lung şi totodată trebuie să asigure
menţinerea echilibrului între cei trei piloni ai dezvoltării durabile locale – dezvoltarea
socială, dezvoltarea economică şi protejarea mediului înconjurător.
Comuna Izvoru Crişului doreşte să devină o comunitate atractivă şi agreată,
comparabilă ca nivel de dezvoltare cu localităţile de dimensiuni similare din ţările
vest-europene, o comunitate care îşi propune să le ofere membrilor săi un nivel de trai
confortabil, cu un mediu adecvat formării, muncii şi petrecerii timpului liber, cu acces
la servicii sociale de calitate.
Modernizarea căilor de circulaţie, includerea comunei în circuite rutiere extrem de
importante, atragerea de investitori care să valorifice resursele comunei, să creeze
locuri de muncă pentru localnici şi să determine creşterea prosperităţii, atragerea de
turişti care să se bucure de obiectivele turistice ale zonei, dezvoltarea serviciilor
medicale, creşterea calităţii actului educaţional desfăşurat în şcoala comunei,
dezvoltarea unui sistem de asistenţă socială foarte bine pus la punct, dezvoltarea
centrului civic cu parcuri, spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii, şi nu în ultimul
rând, stimularea gradului de implicare civică a fiecăruia dintre locuitorii comunei –
acestea sunt reperele viziunii de dezvoltare a comunei Izvoru Crişului pentru perioada
2014-2020.
Exprimată în formă concisă, viziunea privind dezvoltarea comunei Izvoru Crişului
constă în “dezvoltarea infrastructurii, îmbunătăţirea mediului, diversificarea
economiei, utilizarea durabilă a terenurilor agricole şi forestiere, având ca obiectiv
final creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Izvoru Crişului.”
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA IZVORU CRIŞULUI

CAPITOLUL 6
DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE ALE
COMUNEI IZVORU CRIŞULUI PENTRU PERIOADA
2014-2020
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Dezvoltarea strategică a comunei Izvoru Crişului vizează cinci domenii strategice
cheie: infrastructura, mediul, economia, domeniul social şi administraţia publică
locală.
Pentru fiecare dintre cele cinci domenii s-a stabilit câte un obiectiv general
strategic, după cum se poate observa în figura de mai jos
Domeniul strategic - INFRASTRUCTURĂ
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii în sprijinul dezvoltării
socio-economice durabile

Domeniul strategic - MEDIU
Îmbunătățirea calității mediului înconjurător și asigurarea unei
valorificări durabile a resurselor naturale

Domeniul strategic - ECONOMIE
Creșterea capacității inovatoare și competitivității mediului de
afaceri local

Domeniul strategic - SOCIAL
Dezvoltarea socială și culturală durabilă și echilibrată a
comunității și creșterea calității vieții

Domeniul strategic - ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ
Creșterea capacității instituționale de acțiune a administrației publice
locale

În scopul atingerii obiectivelor corespunzătoare celor cinci domenii strategice,
comuna Izvoru Crişului trebuie să îşi focalizeze eforturile pe direcţii de dezvoltare
concrete.
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Astfel, în cadrul fiecăruia dintre cele cinci domenii strategice - infrastructură,
mediu, economie, social şi administraţie publică locală, au fost identificate anumite
direcţii de dezvoltare prioritare, iar pentru fiecare direcţie de dezvoltare în parte au
fost stabilite obiective specifice. Comuna Izvoru Crişului vizează atingerea
obiectivelor specifice prin intermediul implementării unor proiecte, fructificând în
acest scop oportunităţile de finanţare europene şi naţionale disponibile. În continuare,
pentru fiecare domeniu strategic, se prezintă în formă detaliată direcţiile de
dezvoltare, obiectivele specifice, precum şi tipurile de proiecte care permit
îndeplinirea obiectivelor.

6.1. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic Infrastructură
Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt
infrastructura de transport, infrastructura energetică, infrastructura de comunicaţii şi
dezvoltarea urbană.
Obiectivul general strategic: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în
sprijinul dezvoltării socio-economice durabile

6.1.1. Direcţia de dezvoltare - Infrastructura de transport
Obiectiv specific:


Modernizarea infrastructurii de transport
Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului sunt:



Modernizarea drumurilor comunale



Reabilitarea trotuarelor



Managementul şi optimizarea traficului rutier
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6.1.2. Direcţia de dezvoltare - Infrastructura energetică
Obiectiv specific:


Modernizarea infrastructurii energetice
Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului
sunt:



Reabilitarea reţelei de iluminat public (eficientizarea consumului de energie
electrică)

6.1.3. Direcţia de dezvoltare - Infrastructura de comunicaţii
Obiectiv specific:


Dezvoltarea telecomunicaţiilor şi îmbunătăţirea accesului la Internet
Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului
sunt:



Conectarea la Internet prin conexiuni broadband a instituţiilor publice din
comună şi promovarea conceptelor de e-guvernare, e-educaţie, e-sănătate



Extinderea accesului la Internet a locuitorilor comunei prin înfiinţarea unui
punct de acces la Internet în cadrul Primăriei Izvoru Crişului

6.1.4. Direcţia de dezvoltare - Dezvoltare rurală
Obiective specifice:


Asigurarea accesului la o locuinţă decentă



Modernizarea centrului civic
Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelelor sunt:
Obiectivul specific “Asigurarea accesului la o locuinţă decentă”
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Construirea de locuinţe de serviciu pentru păstrarea specialiştilor în comună
(personal medical, personal didactic etc.)



Construirea de locuinţe sociale pentru familiile tinere sau aflate în dificultate
Obiectivul specific “Modernizarea centrului civic”



Amenajarea parcurilor şi a spaţiilor verzi în toate satele comunei



Amenajarea de locuri de joacă pentru copii în toate satele comunei



Construirea unor spaţii de parcare amenajate în localitatea Izvoru Crişului



Dotarea cu mobilier urban a satelor comunei

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri comunale



Mărirea gradului de confort din punct de vedere al iluminatului public şi
realizarea de economii privind consumul de energie



Îmbunătăţirea trotuarelor în vederea creşterii posibilităţilor de circulaţie a
pietonilor



Accesul locuitorilor comunei la locuri de muncă, servicii de sănătate,
servicii educaţionale, cultură, sport şi agrement



Acces la parcurile de joacă şi de recreere a tuturor copiilor din comună



Creşterea calităţii vieţii populaţiei comunei şi îmbunătăţirea stării de
sănătate a locuitorilor datorită petrecerii timpului în aer liber

6.2. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic - Mediu

Obiectivul general strategic: Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi
asigurarea unei valorificări durabile a resurselor naturale

Obiectivele specifice:
-

Dezvoltarea managementului de calitate al apei

-

Dezvoltarea unui sistem eficient de management al deşeurilor

-

Protejarea şi îmbunătăţirea factorilor de mediu
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Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:


Construirea sistemului de canalizare în toate localităţile comunei a apelor
pluviale prin şanţuri şi rigole



Implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor la nivelul
comunei



Amenajarea unui centru de colectare a deşeurilor refolosibile în Izvoru
Crişului



Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor comunei cu privire la
efectele negative ale unei gestionări necorespunzătoare a deşeurilor



Programe de management al calităţii aerului



Promovarea utilizării surselor de energie alternativă

 Promovarea practicilor de agricultură ecologică
 Creșterea gradului de conștientizare a locuitorilor comunei privind aspectele
legate de educația ecologică și protecția mediului
Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Accesul populaţiei la infrastructura edilitară



Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei



Reducerea poluării



Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei



Reducerea riscului de inundaţii

6.3. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic Economie
Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt mediul de
afaceri, agricultura, turismul şi agroturismul, respectiv forţa de muncă.
Obiectivul general strategic: Creşterea capacităţii inovatoare şi competitivităţii
mediului de afaceri local

Pagina

Material realizat de S.C. PROSOFT CONSTRUCT S.R.L.
2014

142

Strategia de dezvoltare a comunei Izvoru Crişului pentru perioada 2014 - 2020
6.3.1. Direcţia de dezvoltare - Mediul de afaceri
Obiectivele specifice:


Dezvoltarea mediului de afaceri local



Stimularea iniţiativelor antreprenoriale
Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Dezvoltarea mediului de afaceri local”



Crearea unui parc industrial în comună



Acordarea de facilităţi pentru investitori, în funcţie de natura activităţii şi
beneficiile pe care aceştia le-ar putea aduce bugetului local



Sprijinirea dezvoltării de IMM-uri care să valorifice resursele naturale ale
comunei şi care să răspundă nevoilor comunităţii



Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităţilor neagricole



Facilitarea accesului la utilităţi pentru întreprinderi



Stimularea introducerii şi utilizării tehnologiei informaţiilor şi comunicării



Crearea unor baze de date la nivel local cu activele disponibile (imobile libere,
terenuri care pot fi concesionate, etc.)



Desfăşurarea unei comunicări eficiente cu toţi investitorii interesaţi



Organizarea unui dialog real între reprezentanţii autorităţii publice locale şi cei
ai mediului de afaceri pentru a identifica noi oportunităţi
Obiectivul specific “Stimularea iniţiativelor antreprenoriale”



Crearea unui birou unic pentru sprijinirea antreprenorilor din comună



Promovarea programelor guvernamentale pentru stimularea înfiinţării micro
întreprinderilor



Promovarea culturii antreprenoriale în rândul populaţiei comunei
Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele

efecte:


Atragerea investitorilor în comună



Încurajarea agenţilor economici locali de a dezvolta afaceri în comună
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Locuitori mai bine informaţi cu privire la oportunităţile de demarare de noi
afaceri



Creşterea numărului de locuri de muncă în comună şi reducerea şomajului



Creştera nivelului de trai al locuitorilor comunei



Creşterea competitivităţii economice generale pe raza comunei Izvoru Crişului

6.3.2. Direcţia de dezvoltare - Agricultură
Obiectivele specifice:


Dezvoltarea agriculturii moderne, prin trecerea de la practicarea unei
agriculturi de subzistenţă la o agricultură comercială



Consiliere şi instruire în domeniul agricol

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Dezvoltarea agriculturii moderne, prin trecerea de la
practicarea unei agriculturi de subzistenţă la o agricultură comercială”


Înfiinţarea unei structuri asociative a producătorilor agricoli din comună, în
scopul creşterii eficienţei economice a exploataţiilor agricole, a puterii de
negociere pe pieţele de desfacere şi a valorificării superioare a producţiei



Crearea şi dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor şi fructelor şi
conectarea acestora la reţele regionale de producţie şi distribuţie



Sprijinirea agriculturii ecologice



Îmbunătăţirea parcului auto de maşini şi utilaje agricole al comunei



Înfiinţarea unor centre de prestări servicii pentru agricultură (reparaţii utilaje
furnizare seminţe, îngrăşăminte, etc.)



Organizarea unui târg de animale



Înființarea unei hale agroalimentare

Obiectivul specific “Consiliere şi instruire în domeniul agricol”


Diseminarea informațiilor privind standardele europene în domeniul agricol,
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zootehnic şi ecologic şi existenţa surselor de finanţare europene în cadrul
politicii agricole comune


Susţinerea sectorului agricol local prin acţiuni de conştientizare a populaţiei
cu privire la efectele benefice ale consumului produselor locale

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Practicarea agriculturii în conformitate cu standardele de mediu şi tehnice în
vigoare



Creşterea productivităţii agriculturii



Creşterea nivelului de trai al populaţiei care lucrează în agricultură

6.3.3. Direcţia de dezvoltare - Turism şi agroturism
Obiectivele specifice:


Dezvoltarea infrastructurii turistice



Transformarea obiectivelor culturale din comuna Izvoru Crişului în obiective
turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic



Promovarea comunei Izvoru Crişului

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii turistice”


Dezvoltarea infrastructurii de cazare pentru asigurarea unui minim de spaţii de
cazare în zonă (stimularea înfiinţării de pensiuni turistice şi agroturistice,
amenajarea unui spaţiu de campare)



Dezvoltarea unităţilor de alimentaţie publică pentru susţinerea activităţii de
turism



Construirea unui complex turistic și de agrement

Obiectivul specific “Transformarea obiectivelor culturale din comuna Izvoru Crişului
în obiective turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic”


Promovarea turismului cultural, de agrement



Introducerea comunei Izvoru Crişului în circuite turistice culturale
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Implementarea şi dezvoltarea agroturismului şi a turismului ecologic



Crearea şi organizarea de evenimente şi acţiuni axate pe specificul local



Schimburi cultural-turistice

Obiectivul specific “Promovarea comunei Izvoru Crişului”


Promovarea comunei prin mass-media la nivel local şi naţional

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Creşterea numărului de turişti pe raza comunei Izvoru Crişului



Realizarea unor circuite turistice care să cuprindă principalele obiective
turistice de pe raza comunei



Crearea de locuri de muncă



Atragerea de noi investitori în comună



Atragerea de noi venituri pentru administraţia publică locală

6.3.4. Direcţia de dezvoltare - Forţa de muncă
Obiectivele specifice:
Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi integrarea pe piaţa muncii a
grupurilor dezavantajate
Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului menţionat
sunt:


Programe de formare, perfecţionare, recalificare, reconversie profesională a
adulţilor în vederea satisfacerii nevoilor locale ale pieţei muncii şi promovării
adaptabilităţii angajaţilor



Programe de consiliere şi orientare profesională pentru şomeri



Promovarea oportunităţilor de ocupare pentru persoanele cu risc ridicat de
excluziune



Programe de formare şi instruire a locuitorilor comunei în managementul
producţiei şi valorificării în domeniul agricol
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Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele
efecte:


Creşterea nivelului de instruire şi calificare al locuitorilor comunei



Creşterea ratei de ocupare a populaţiei comunei

6.4. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic - Social
Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt sănătatea,
protecţia socială, educaţia şi formarea, cultura şi cultele, sportul şi agrementul.
Obiectivul general strategic: Dezvoltarea socială şi culturală durabilă şi
echilibrată a comunităţii şi creşterea calităţii vieţii

6.4.1. Direcţia de dezvoltare - Sănătate
Obiectivele specifice:


Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale



Facilitarea accesului la serviciile medicale pentru grupurile vulnerabile



Educarea locuitorilor comunei privind starea de sănătate în scopul creşterii
stării de sănătate a acestora

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor
medicale”


Modernizarea și dotarea dispensarului uman din comună



Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul sănătății prin
atragerea unor specialiști cărora să li se ofere anumite facilități (locuință,
mijloc de transport adecvat zonei, teren agricol etc)



Înfiinţarea la nivel local a unui serviciu pentru urgenţe medicale



Crearea unei baze de date referitoare la starea de sănătate a populaţiei din
comună
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Obiectivul specific “Facilitarea accesului la serviciile medicale pentru grupurile
vulnerabile”


Înfiinţarea unor noi servicii de sănătate (cabinet de planificare familială,
centru pentru consiliere antialcool, antifumat)

Obiectivul specific “Educarea locuitorilor comunei privind starea de sănătate în
scopul creşterii stării de sănătate a acestora”


Organizarea unor evenimente publice pentru promovarea sănătăţii
populaţiei



Derularea unor acţiuni de conştientizare a populaţiei referitor la
importanţa efectuării analizelor medicale periodice



Derularea unor campanii de informare-comunicare-educare în rândul
elevilor comunei privind igiena, educaţia sexuală, practicarea unui stil de
viaţă sănătos, precum şi efectele unor deprinderi nocive pentru sănătate fumatul, consumul de alcool, consumul de droguri



Iniţierea unor parteneriate ale autorităţii publice locale cu ONG-uri
specializate pe probleme de sănătate

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Asigurarea accesului la servicii medicale a tuturor locuitorilor comunei



Creşterea stării de sănătate a locuitorilor comunei

6.4.2. Direcţia de dezvoltare - Protecţie socială
Obiectivele specifice:


Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale



Protecţia familiilor aflate în dificultate, a persoanelor cu probleme sociale
sau cu handicap

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale”
 Îmbunătăţirea serviciilor publice de asistenţă socială
 Construirea de locuinţe sociale pentru grupurile dezavantajate
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 Dotarea cu echipamente speciale a unităţilor în care se prestează servicii
sociale
 Iniţierea de parteneriate public-private cu sectorul ONG şi de parteneriate
cu autorităţi publice locale pentru servicii specializate adresate persoanelor
cu handicap, servicii specializate adresate copiilor în dificultate şi care
provin din familii monoparentale
 Dezvoltarea unui serviciu de asistenţă socială pentru nevoile speciale ale
copiilor care provin din familii monoparentale sau care sunt lăsaţi în grija
rudelor de către părinţii plecaţi la muncă în străinătate
Obiectivul specific: “Protecţia familiilor aflate în dificultate,

a persoanelor cu

probleme sociale sau cu handicap”


Acordarea de sprijin material familiilor aflate în dificultate



Acordarea ajutoarelor sociale la zi persoanelor cu handicap grav pentru
toate persoanele îndreptăţite conform legii

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:
 Oferirea de servicii de calitate de asistenţă socială pentru persoanele cu
dizabilităţi sau care fac parte din grupuri vulnerabile din comună

6.4.3. Direcţia de dezvoltare - Educaţie şi formare
Obiectivele specifice:
 Dezvoltarea infrastructurii educaţionale
 Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivelul comunei
 Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice din unităţile de
învăţământ
Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii educaţionale”
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Reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor din satele comunei (3 şcoli şi 2
grădiniţe)



Amenajarea spaţiilor de joacă ale grădiniţelor



Înfiinţarea cabinetelor medicale în şcoli şi grădiniţe

Obiectivul specific “Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivelul
comunei”


Desfăşurarea de programe de consiliere şi orientare şcolară în scopul reducerii
fenomenelor de absenteism şi abandon şcolar



Desfăşurarea unor programe de tip “a doua şansă” destinate persoanelor care
au părăsit şcoala de timpuriu



Înfiinţarea unui centru de excelenţă pentru elevii care obţin rezultate şcolare
deosebite



Promovarea spiritului și culturii antreprenoriale în educație



Promovarea spiritului civic în educație

Obiectivul specific “Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice din
unităţile de învăţământ”


Desfăşurarea unor programe de formare în psihopedagogie aplicată



Sprijinirea şcolilor din comună în vederea desfăşurării unor parteneriate şi
proiecte de schimb de experienţă în domeniul învăţământului, axate pe
activităţi ca vizite de studiu, sesiuni de formare, conferinţe, seminarii,
schimburi de experienţă şi bune practici, şcoli de vară etc.

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului de educaţie şi
instruire al elevilor din comună



Accesul la educaţie gratuită a tuturor copiilor din comună



Asigurarea numărului de locuri necesare elevilor comunei
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6.4.4. Direcţia de dezvoltare - Cultura şi cultele
Obiectivele specifice:


Dezvoltarea infrastructurii culturale



Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru păstrarea identităţii şi
moştenirii culturale a comunei



Sprijinirea cultelor religioase şi a lăcaşelor de cult

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii culturale”


Reabilitarea şi extinderea căminelor culturale



Extinderea şi modernizarea bibliotecii din comună - creşterea fondului de carte
al bibliotecii, crearea unei biblioteci virtuale

Obiectivul specific “Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru păstrarea
identităţii şi moştenirii culturale a comunei ”


Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comună



Organizarea de acţiuni culturale (ex. Ziua comunei, Piaţă agroalimentară săptămânal, Program artistic, "Păstrarea tradiţiei, portului şi obiceiurilor
populare", festivaluri axate pe artă populară, meşteşuguri tradiţionale, dansuri
şi cântece populare, gastronomie locală



Identificarea unor obiecte de cult, costume populare, unelte agricole şi
meşteşugăreşti specifice comunei



Editarea unui ziar local

Obiectivul specific “Sprijinirea cultelor religioase şi a lăcaşelor de cult”


Reabilitarea interioară şi exterioară a bisericilor din comună şi a celor două
biserici monument existente pe raza comunei



Extinderea cimitirelor şi construirea de capele în cadrul acestora

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi culturale
Pagina

Material realizat de S.C. PROSOFT CONSTRUCT S.R.L.
2014

151

Strategia de dezvoltare a comunei Izvoru Crişului pentru perioada 2014 - 2020


Organizarea unui număr mai mare de evenimente culturale



Revigorarea mediului cultural



Consolidarea obiceiurilor şi tradiţiilor comunei, pentru a fi transmise mai
departe tinerelor generaţii



Ameliorarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor religioase

6.4.5. Direcţia de dezvoltare - Sport şi agrement
Obiectivele specifice:


Dezvoltarea cadrului necesar pentru practicarea sportului



Dezvoltarea cadrului necesar pentru desfăşurarea activităţilor de agrement şi
recreere

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Dezvoltarea cadrului necesar pentru practicarea sportului


Organizarea periodică a unor competiţii sportive, pe diferite categorii de vârstă
şi pe diferite sporturi

Obiectivul specific “Dezvoltarea cadrului necesar pentru desfăşurarea activităţilor de
agrement şi recreere”


Înfiinţarea unor centre de recreere pentru tineret



Înfiinţarea unei asociaţii a pensionarilor



Identificarea de noi posibilități de petrecere a timpului liber, valorificarea
peisajului și a spațiilor deschise existente (ex. Efectuarea de drumeții prin
pădure și marcarea drumurilor din pădure ca trasee turistice)

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Desfăşurarea activităţilor sportive de către locuitorii comunei în condiţii
optime de confort şi siguranţă



Asigurarea unor standarde minimale de recreere şi

agrement pentru

locuitorii comunei
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6.5. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic Administraţie Publică Locală
Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt reforma
administraţiei publice locale, respectiv ordinea publică şi protecţia civilă.
Obiectivul general strategic: Creşterea capacităţii instituţionale de acţiune a
administraţiei publice locale

6.5.1. Direcţia de dezvoltare - Reforma administraţiei publice locale
Obiectivele specifice:


Îmbunătăţirea capacităţii administrative a administraţiei publice locale



Îmbunătăţirea relaţiei administraţie publică locală - cetăţeni



Îmbunătăţirea tehnicii din dotare

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Îmbunătăţirea capacităţii administrative a administraţiei publice
locale”


Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene în perioada 2014-2020,
axată pe: continuarea implementării proiectelor aflate în derulare, urmărirea în
permanență a surselor de finanțare active pentru care comuna Izvoru Crişului
este aplicant eligibil, creșterea permanentă a portofoliului de proiecte, prin
întocmirea de proiecte noi, în conformitate cu prioritățile de dezvoltare locală
ale comunei.



Desfăşurarea unor programe de training pentru funcţionarii publici



Realizarea de parteneriate, schimburi de experienţă, activităţi de înfrăţire cu
alte comunităţi rurale din judeţ, ţară sau străinătate;



Elaborarea unor studii şi statistici privind evoluţia populaţiei în comună,
disponibilitatea resurselor umane, potenţialul economic al comunei, etc., ca
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instrument de asistare decizională în cadrul procesului de identificare a unor
noi oportunităţi de investiţii.
Obiectivul specific “Îmbunătăţirea tehnicii din dotare”


Realizarea unui ghid de bune practici în relaţia cu cetăţenii



Creşterea nivelului de informare, consultare şi participare la deciziile locale a
cetăţenilor şi mediului de afaceri din comună



Activarea spiritului civic al cetăţenilor şi al conştiinţei apartenenţei la
comunitate



Conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa implicării individuale
pentru dezvoltarea economică a comunei, la problemele de menţinere a
curăţeniei în comună şi de gestionare a deşeurilor

Obiectivul specific “Îmbunătăţirea tehnicii din dotare”


Achiziţia de aplicaţii informatice pentru toate serviciile furnizate din cadrul
administraţiei publice locale, pentru îmbunătăţirea procesului de furnizare a
serviciilor către populaţie



Actualizarea şi îmbunătăţirea conţinutului site-ului Primăriei Izvoru Crişului,
www.primariaizvorucrisului.ro



Crearea unei platforme pentru facilitarea accesului cetăţenilor la informaţii



Reducerea birocraţiei şi eficientizarea fluxurilor de documente în cadrul
Primăriei Izvoru Crişului



Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei Izvoru Crişului prin standardizarea
elementelor de identitate vizuală (materiale informative, formulare tip, adrese,
răspunsuri)

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Creşterea competenţelor şi expertizei angajaţilor din administraţia publică
locală referitor la gestionarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă



Servicii de calitate oferite locuitorilor comunei de către funcţionarii Primăriei
Izvoru Crişului



Eficientizarea activităţii funcţionarilor Primăriei comunei
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Locuitorii comunei vor fi mai bine informaţi cu privire la toate aspectele
legate de comună - evenimente, oportunităţi de finanţare, taxe şi impozite
locale etc.

6.5.2. Direcţia de dezvoltare - Ordine publică şi protecţie civilă
Obiectivele specifice:


Îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică



Îmbunătăţirea activităţilor de protecţie civilă

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt:
Obiectivul specific “Îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică”


Reactualizarea planurilor de ordine şi siguranţă a comunei pentru identificarea
şi contracararea factorilor de risc la adresa ordinii publice



Îmbunătăţirea calităţii activităţilor de relaţii publice, cu accent pe soluţionarea
reclamaţiilor



Acţiuni comune pentru prevenirea şi depistarea delictelor



Dotarea cu echipamente a serviciului public comunal

Obiectivul specific “Îmbunătăţirea activităţilor de protecţie civilă”


Dotarea Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei
Izvoru Crişului cu echipamente necesare pentru intervenţiile în caz de dezastre



Conştientizarea şi instruirea cetăţenilor referitor la cunoaşterea regulilor şi
măsurilor de apărare împotriva dezastrelor

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte:


Compartimentul de voluntariat pentru situații de urgență mai bine dotat tehnic,
cu posibilități de menținere a funcțiilor instituțiilor vitale, a condițiilor de
comunicare directă și de intervenție în timp real, în scopul utilizării optime a
resurselor aflate la dispoziție în caz de necesitate.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA IZVORU CRIŞULUI

CAPITOLUL 7
PLANUL LOCAL DE ACTIUNE
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DOMENIUL STRATEGIC - INFRASTRUCTURĂ
Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în sprijinul dezvoltării socio-economice durabile
Direcţia

Măsuri / Tipuri de proiecte

Obiective

Surse de finanţare

specifice

realizare

Modernizarea

■

Modernizarea drumurilor comunale

FEADR, prin

infrastructurii de

■

Reabilitarea trotuarelor

PNDR

transport

■

Managementul şi optimizarea traficului rutier

Buget local

Infrastructura

Modernizarea

■

Reabilitarea

energetică

infrastructurii

Infrastructura
de transport

reţelei

de

iluminat

public FEADR, prin

(eficientizarea consumului de energie electrică)

energetice
Infrastructura
de
comunicaţii

Dezvoltarea

2014-2018

2014-2016

PNDR
Buget local

■

telecomunicaţiilor şi

Conectarea la Internet prin conexiuni broadband a FEDR, prin POS

2014-2015

instituţiilor publice din comună şi promovarea CCE

îmbunătăţirea
accesului la Internet

Termen de

conceptelor de e-guvernare, e-educaţie, e-sănătate Buget local
■

Extinderea accesului la Internet a locuitorilor
comunei prin înfiinţarea unui punct de acces
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la Internet în cadrul Primăriei Izvoru Crişului
■

Dezvoltare
urbană

la

2014-2020

specialiştilor în comună (personal medical, personal Buget local

Asigurarea
accesului

Construirea de locuinţe de serviciu pentru păstrarea Buget de stat

o

locuinţă decentă

didactic etc.)
■

Construirea de locuinţe

sociale pentru familiile

tinere sau aflate în dificultate
■

Amenajarea parcurilor şi a spaţiilor verzi în toate FEADR, prin

satele comunei
Modernizarea

■

centrului civic

satele comunei
■

2014-2016

PNDR

Amenajarea de locuri de joacă pentru copii în toate Buget local
Construirea unor spaţii de parcare amenajate în

localitatea Izvoru Crişului
■

Dotarea cu mobilier urban în toate satele comunei
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DOMENIUL STRATEGIC - MEDIU
Obiectiv strategic 2: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în sprijinul dezvoltării socio-economice durabile
Direcţia

Obiective

Măsuri / Tipuri de proiecte

Surse de finanţare

specifice

realizare
■ Continuarea proiectului şi lucrărilor de realizare a reţelei FC, prinPOS

Dezvoltarea

Termen de

2014-2020

de canalizare şi a unei staţii de epurare şi tratare a apelor Mediu

managementului reziduale în comună

Buget local

de calitate al apei ■ Construirea sistemului de canalizare a apelor pluviale
prin şanţuri şi rigole
■ Implementarea unui sistem de colectare selectivă a FC,
Dezvoltarea unui deşeurilor la nivelul comunei

prin

2014-2020

Mediu Buget

sistem eficient de ■ Amenajarea unui centru de colectare a deşeurilor local
management al
deşeurilor

refolosibile în Izvoru Crişului
■ Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor
comunei cu privire la efectele negative ale unei gestionări
necorespunzătoare a deşeurilor
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Protejarea și

■ Programe de management al calităţii aerului

FC,

■ Promovarea utilizării surselor de energie alternativă

Mediu

îmbunătățirea
factorilor de mediu

prin

POS

2014-2020

FEADR, prin PNDR
■ Promovarea practicilor de agricultură ecologică

Buget local

■ Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor
comunei privind aspectele legate de educaţia ecologică
şi protecţia mediului
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DOMENIUL STRATEGIC - ECONOMIE
Obiectiv strategic 3: Creşterea capacităţii inovatoare şi competitivităţii mediului de afaceri local
Direcţia

Obiective
specifice

Măsuri / Tipuri de proiecte
■ Crearea unui parc industrial în comună

Surse de finanţare

FEADR, prin PNDR
FEDR, prin POS
■ Acordarea de facilităţi pentru investitori, în funcţie
CCE
de natura activităţii şi beneficiile pe care aceştia le-ar

Termen de
realizare
2014-2020

putea aduce bugetului local
■ Sprijinirea dezvoltării de IMM-uri care să valorifice
Mediul de
afaceri

Dezvoltarea

resursele locale ale comunei şi care să răspundă

mediului de

nevoilor comunităţii

afaceri local

■ Diversificarea economiei locale prin sprijinirea
activităţilor non-agricole
■ Facilitarea accesului la utilităţi pentru întreprinderi
■ Stimularea introducerii şi utilizării tehnologiei
informaţiilor şi comunicării
■ Crearea unor baze de date la nivel local cu activele
disponibile (imobile libere, terenuri care pot fi
concesionate, etc.)
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■ Desfăşurarea unei comunicări eficiente cu toţi FEADR, prin PNDR
investitorii interesaţi
FSE, prin POS DRU

Stimularea
iniţiativelor
antreprenoriale

2014-2020

■ Organizarea unui dialog real între reprezentanţii Buget local
autorităţii publice locale şi cei ai mediului de afaceri Fonduri private
pentru a identifica noi oportunităţi
■ Crearea

unui

birou

unic

Fonduri
pentru

sprijinirea guvernamentale

antreprenorilor din comună
■ Promovarea programelor guvernamentale

pentru

stimularea înfiinţării microîntreprinderinderilor
■ Promovarea

culturii

antreprenoriale

în

rândul

populaţiei comunei
Agricultură

Dezvoltarea
agriculturii

■ Înfiinţarea unei structuri asociative a producătorilor FEADR, prin PNDR
agricoli din comună, în scopul creşterii eficienţei Buget local

moderne, prin

economice a exploataţiilor agricole, a puterii de

trecerea de la

negociere pe pieţele de desfacere şi a valorificării

practicarea unei
agriculturi de
subzistenţă la o
agricultură
comercială

2014-2020

superioare a producţiei
■ Crearea şi dezvoltarea unor centre de colectare a
legumelor şi fructelor şi conectarea acestora la reţele
regionale de producţie şi distribuţie
■ Sprijinirea agriculturii ecologice
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■ Îmbunătățirea parcului auto de mașini și utilaje
agricole al comunei
■ Reabilitarea şi extinderea sistemului de irigaţii
■ Înfiinţarea unor centre de prestări servicii pentru
agricultură

(reparaţii

utilaje,

furnizare seminţe,

îngrăşăminte etc.)
■ Organizarea unui târg de animale
■ Înfiinţarea unei hale agroalimentare
■ Diseminarea
Consiliere şi
instruire în
domeniul agricol

informaţiilor

privind

standardele FSE, prin POS DRU

2014-2018

europene în domeniul agricol, zootehnic şi ecologic şi Fonduri
existenţa surselor de finanţare europene în cadrul guvernamentale
politicii agricole comune
■ Susţinerea sectorului agricol local prin acţiuni de
conştientizare a populaţiei cu privire la efectele
benefice ale consumului produselor locale

Turism şi

Dezvoltarea

agroturism

infrastructurii
turistice

■ Dezvoltarea

infrastructurii

de

cazare

pentru FEADR, prin PNDR

2014-2020

asigurarea unui minim de spaţii de cazare în zonă Buget local
(stimularea

înfiinţării

de

pensiuni

turistice

şi

agroturistice, amenajarea unui spaţiu de campare)
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■ Dezvoltarea unităţilor de alimentaţie publică pentru
susținerea activității de turism
■ Construirea unui complex turistic şi de agrement
■ Continuarea

proiectului

„Înfiinţare

centru

de

informare şi promovare turistică în comuna Izvoru
Crişului”
■ Promovarea turismului cultural, de agrement
Transformarea
obiectivelor
culturale din
comuna Izvoru
Crişului în

■ Introducerea comunei Izvoru Crişului în circuite Buget local
■ Implementarea şi dezvoltarea agroturismului şi a
turismului ecologic
■ Dezvoltarea turismului şcolar prin organizarea unor
tabere (tabere de creaţie pentru pictură, pentru

inclusiv includerea

promovarea meşteşugurilor tradiţionale etc.)

turistic

2014-2020

turistice culturale

obiective turistice,
lor într-un circuit

FEADR, prin PNDR

■ Crearea şi organizarea de evenimente şi acţiuni axate
pe specificul local
■ Schimburi cultural-turistice şi proiecte de înfrăţire a
comunei cu alte localităţi din ţară şi străinătate
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■ Promovarea comunei prin mass-media la nivel local şi FEADR, prin PNDR
naţional
Promovarea
comunei Izvoru
Crişului

2014-2020

Buget local

■ Elaborarea a diferite materiale şi instrumente de
prezentare şi promovare a comunei (broşuri, pliante,
catalog

de

promovare

a

comunei,

site web

de promovare, monografia comunei, broşură într-o
limbă de circulaţie internaţională, etc.)
■ Programe de formare, perfecţionare, recalificare, FSE, prin POS DRU

2014-2020

reconversie profesională a adulţilor în vederea

Forţa de
muncă

Creşterea gradului

satisfacerii nevoilor locale ale pieţei muncii şi

de ocupare a forţei

promovării adaptabilităţii angajaţilor

de muncă şi
integrarea pe piaţa
muncii a grupurilor
dezavantajate

■ Programe de consiliere

şi

orientare profesională

pentru şomeri
■ Promovarea

oportunităţilor

de

ocupare

pentru

persoanele cu risc ridicat de excluziune
■ Programe de formare şi instruire a locuitorilor
comunei în managementul producţiei şi valorificării
în domeniul agricol
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DOMENIUL STRATEGIC - SOCIAL
Obiectiv general strategic 4: Dezvoltarea socială şi culturală durabilă şi echilibrată a comunităţii şi creşterea calităţii vieţii
Direcţia

Obiective

Măsuri / Tipuri de proiecte

Surse de finanţare

specifice

Termen de
realizare

■ Modernizarea şi

dotarea dispensarului uman din FEDR, prin POR

comună

2014-2018

Buget local

■ Modernizarea şi dotarea cabinetului stomatologic în Fonduri

Sănătate

Îmbunătăţirea

comună

infrastructurii de

■ Asigurarea

guvernamentale
necesarului

de

resurse

umane

în

sănătate şi a

domeniul sănătăţii prin atragerea unor specialişti

serviciilor

cărora să li se ofere anumite facilităţi (locuinţă,

medicale

mijloc de transport adecvat zonei, teren agricol etc.)
■ Înfiinţarea la nivel local

a unui

serviciu pentru

urgenţe medicale
■ Crearea unei baze de date referitoare la starea de
sănătate a populaţiei din comună
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Facilitarea accesului
la serviciile medicale
pentru grupurile

■ Înfiinţarea unor noi servicii de sănătate (cabinet de FSE, prin POS DRU

2014-2018

planificare familială, centru pentru consiliere
antialcool, antifumat)

vulnerabile
■ Organizarea

unor

evenimente

publice FSE, prin POS DRU

pentru promovarea sănătăţii populaţiei

2014-2020

Fonduri

■ Derularea unor acţiuni de conştientizare a guvernamentale
populaţiei
Educarea locuitorilor

referitor

la

importanţa

efectuării

analizelor medicale periodice
■ Derularea unor campanii de informare-comunicare-

comunei privind
starea de sănătate în

educare în rândul elevilor comunei privind igiena,

scopul creşterii stării

educaţia sexuală, practicarea unui stil de viaţă

de sănătate a acestora

sănătos, precum şi efectele unor deprinderi nocive
pentru sănătate - fumatul, consumul de alcool,
consumul de droguri
■ Iniţierea unor parteneriate ale autorităţii publice
locale cu ONG-uri specializate pe probleme de
sănătate
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■

Îmbunătăţirea

serviciilor

publice

de

asistenţă FSE, prin POS DRU

socială
■

2014-2020

FEADR, prin PNDR

Construirea de locuinţe sociale pentru grupurile

dezavantajate
■
Dezvoltarea
Protecţie
socială

infrastructurii de
servicii sociale

Dotarea cu echipamente speciale a unităţilor în care

se prestează servicii sociale
■

Iniţierea de parteneriate public-private cu sectorul

ONG şi de parteneriate cu autorităţi publice locale
pentru

servicii

handicap,

specializate adresate persoanelor cu

servicii

specializate adresate copiilor în

dificultate şi care provin din familii monoparentale
■

Dezvoltarea unui serviciu de asistenţă socială

pentru nevoile speciale ale copiilor care provin din
familii monoparentale sau care sunt lăsaţi în grija
rudelor de către părinţii plecaţi la muncă în străinătate
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Acordarea de sprijin material familiilor aflate în Buget local

Protecţia familiilor

■

aflate în dificultate,

dificultate

a persoanelor cu

■

probleme sociale

handicap grav pentru toate persoanele îndreptăţite

sau cu handicap

conform legii

2014-2020

Acordarea ajutoarelor sociale la zi persoanelor cu

Educaţie şi

Dezvoltarea

■

Reabilitarea şcolilor şi grădiniţelor

FEADR, prin PNDR 2014-2020

formare

infrastructurii

■

Amenajarea spaţiilor de joacă ale grădiniţelor

Buget local

educaţionale

■

Înfiinţarea cabinetelor medicale în şcoli şi grădiniţe

■

Desfăşurarea de programe de consiliere şi orientare FSE, prin POS DRU 2014-2020

şcolară în scopul reducerii fenomenelor de absenteism şi Buget local
Diversificarea
serviciilor
educaţionale
furnizate la nivelul
comunei

abandon şcolar
■

Desfăşurarea unor programe de tip “a doua şansă”

destinate persoanelor care au părăsit şcoala de timpuriu
■

Înfiinţarea unui centru de excelenţă pentru elevii

care obţin rezultate şcolare deosebite
■

Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în

educaţie
■

Promovarea spiritului civic în educaţie
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Perfecţionarea şi

■

unor

formarea continuă

psihopedagogie aplicată

a cadrelor didactice

■

Desfăşurarea
Sprijinirea

programe

de

formare

în FSE, prin POS DRU 2014-2020
Buget local

şcolilor

din

comună

în

vederea

din unităţile de

desfăşurării unor parteneriate şi proiecte de schimb de

învăţământ

experienţă în domeniul învăţământului, axate pe
activităţi ca vizite de studiu, sesiuni de formare ,
conferinţe, seminarii, schimburi de experienţă şi bune
practici, şcoli de vară etc.
■

Sprijinirea cultelor
religioase şi a
lăcaşelor de cult

Promovarea

reprezentanţii

dialog

unui
vieţii

religioase

permanent
şi

între FEADR, prin PNDR 2014-2018

reprezentanţii Buget local

administraţiei publice locale, ai serviciilor educaţionale
şi familiile elevilor
■

Extinderea cimitirelor şi construirea de capele în

cadrul acestora
Cultura
cultele

şi

Dezvoltarea
infrastructurii
culturale

■ Extinderea şi modernizarea bibliotecii din comună - FEADR, prin PNDR 2014-2018
creşterea fondului de carte al bibliotecii, crearea Buget local
unei biblioteci virtuale
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FEADR, prin PNDR 2014-2020

■

Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comună

■

Organizarea de acţiuni culturale (ex. Sărbătoarea Buget local

Creşterea

“Fiii Satului”) şi festivaluri axate pe artă populară,

interesului

meşteşuguri tradiţionale, dansuri şi cântece populare,

locuitorilor

gastronomie locală

comunei pentru
păstrarea identităţii
şi moştenirii
culturale a comunei

■

Identificarea unor obiecte de cult,

costume

populare, unelte agricole şi meşteşugăreşti specifice
comunei
■

Înfiinţarea

unor

centre

de

promovare

a

meşteşugurilor tradiţionale

Dezvoltarea
Sport şi

cadrului necesar

agrement

pentru practicarea

■

Editarea unui ziar local

■

Organizarea periodică a unor competiţii sportive, FEADR, prin PNDR 2014-2016

pe diferite categorii de vârstă şi pe diferite sporturi

Buget local

sportului
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Dezvoltarea
cadrului

necesar

■

Înfiinţarea unor centre de recreere pentru tineret

■

Înfiinţarea unei asociaţii a pensionarilor

■

Identificarea de noi posibilităţi de petrecere a

pentru desfăşurarea

timpului liber, valorificarea peisajului şi a spaţiilor

activităţilor de

deschise existente (ex. Efectuarea de drumeţii prin

agrement şi

pădure şi marcarea drumurilor din pădure ca trasee

recreere

Buget local

2014-2020

turistice)

Pagina

Material realizat de S.C. PROSOFT CONSTRUCT S.R.L.
2014

172

Strategia de dezvoltare a comunei Izvoru Crişului pentru perioada 2014 - 2020

DOMENIUL STRATEGIC - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Obiectiv general strategic 5: Creşterea capacităţii instituţionale de acţiune a administraţiei publice locale
Direcţia

Măsuri / Tipuri de proiecte

Obiective
specifice

Surse de
finanţare
■ Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene în FSE, prin

Termen de
realizare
2014-2020

perioada 2014-2020, axată pe: Continuarea implementării POS DRU
proiectelor aflate în derulare; Urmărirea în permanenţă a FSE, prin PO
surselor de finanţare active pentru care comuna Izvoru Crişului DCA
Îmbunătăţirea
Reforma
administraţiei
publice locale

este aplicant eligibil; Creşterea permanentă a portofoliului de Buget local
proiecte, prin întocmirea de proiecte noi, în conformitate cu

capacităţii
administrative
administraţiei

priorităţile de dezvoltare locală ale comunei

a

■ Desfăşurarea unor programe de training pentru funcţionarii

publice locale

publici
■ Realizarea de parteneriate, schimburi de experienţă, activităţi de
înfrăţire cu alte comunităţi rurale din judeţ, ţară sau străinătate
■

Elaborarea unor studii şi statistici privind evoluţia populaţiei în
comună, disponibilitatea resurselor umane,

potenţialul

economic al comunei etc, ca instrument de asistare decizională
în cadrul procesului de identificare a unor noi oportunităţi de
investiţii
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Îmbunătăţirea

FSE, prin PO 2014-2020

■

Realizarea unui ghid de bune practici în relaţia cu cetăţenii

■

Creşterea nivelului de informare, consultare şi participare la DCS FSE,

deciziile locale a cetăţenilor şi mediului de afaceri din comună

relaţiei administraţie
publică locală –
cetăţeni

■

prin POS

Activarea spiritului civic al cetăţenilor şi al conştiinţei DRU Buget

apartenenţei la comunitate
■

local

Conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa implicării

individuale pentru dezvoltarea economică a comunei, la problemele
de menţinere a curăţeniei în comună şi de gestionare a deşeurilor
Îmbunătățirea
tehnicii din dotare

■ Achiziţia de aplicaţii informatice pentru toate serviciile FEDR,
furnizate din cadrul administraţiei publice locale, pentru prin POS
îmbunătăţirea procesului de furnizare a serviciilor către populaţie

2014-2020

CCE

■ Actualizarea şi îmbunătăţirea conţinutului site-ului Primăriei
Izvoru Crişului , www.primariaizvorucrisului.ro
■ Reducerea

birocraţiei

şi

eficientizarea

fluxurilor

de

documente în cadrul Primăriei Izvoru Crişului
■ Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei Izvoru Crişului
prin standardizarea elementelor de identitate vizuală (materiale
informative, formulare tip, adrese, răspunsuri)
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■ Reactualizarea planurilor de ordine şi siguranţă a comunei
pentru identificarea şi contracararea factorilor de risc la adresa Bugetul

Îmbunătăţirea
Ordine publică
și protecţie civilă

climatului de ordine
şi siguranţă publică

ordinii publice

de 2014-2020

stat, bugetul

■ Îmbunătăţirea calităţii activităţilor de relaţii publice, cu accent local
pe soluţionarea reclamaţiilor
■ Acţiuni comune pentru prevenirea şi depistarea delictelor
■ Dotarea Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă

Îmbunătăţirea

Bugetul

al comunei Izvoru Crişului cu echipamente necesare pentru

de

intervenţiile în caz de dezastre

bugetul

activităţilor de

■ Desfăşurarea unor acţiuni de conştientizare şi instruire a

protecţie civilă

cetăţenilor referitor la cunoaşterea regulilor şi măsurilor de

2014-2020

stat,

local

apărare împotriva dezastrelor
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA IZVORU CRIŞULUI

CAPITOLUL 8
STRUCTURI INSTITUȚIONALE DE IMPLEMENTARE,
MONITORIZARE ȘI EVALUARE
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Pentru a monitoriza progresele înregistrate prin implementarea proiectelor,
administrația publică locală (APL) trebuie să-și pună la punct un sistem coerent și concret
de urmărire a modului în care sunt realizate și mai ales a impactului pe care acestea le au
asupra comunității.
Această manieră de abordare implică însă și participarea altor instituții
guvernamentale și neguvernamentale, fără de care monitorizarea nu ar fi completă. În
acest sens, agenția/structura de dezvoltare locală poate juca un rol determinant.
Este de preferat ca cele trei domenii (implementare, monitorizare și evaluare) să
reprezinte preocuparea unor structuri diferite, evitându-se cazurile în care aceleași
structuri îndeplinesc concomitent rolurile de implementare și evaluare.
La nivelul APL trebuie să funcționeze un mecanism de monitorizare a
implementării proiectelor pe axa: Primar - Viceprimar - Consiliul Local. De asemenea
direcțiile din Primărie trebuie să aibă sarcini precise în activitatea de monitorizare a
proiectelor implementate.
Partea de evaluare trebuie să fie asigurată de organisme independente (de preferat
din afara APL) care urmăresc gradul de realizare a indicatorilor pentru fiecare din
proiectele implementate. Pe lângă aceasta, foarte importantă este evaluarea impactului
produs de respectivele proiecte asupra comunității locale. Este de subliniat că acest
impact se poate evalua după o perioadă relativ mare după implementarea proiectelor.
Indicatorii socio - economici structurați pe domeniile strategice, care trebuie
urmăriți anual sunt evidențiați în tabel:
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Domenii

Indicator

Instituții
responsabile -surse
de date

INFRASTRUCTURA
Lungimea totală de drumuri
RAADPP Cluj
europene, naționale, județene (Km) CNADNR

Drumuri

Rețele de distribuție

Lungimea totală de străzi (Km)

Primăria

Sporul anual de drumuri (%)

Primăria

Lungimea

totală

rețele

de

de

Apă

Compania

de

Apă

canalizare (Km)
„Someş”
Sporul anual rețele de distribuție apă Compania
(%)
„Someş”

de

Apă

distribuție apă (Km)
Lungimea

Compania
„Someş”

totală

rețea

Sporul anual rețele de distribuție Furnizorul de servicii
căldură (%)
Sporul anual rețea de canalizare (%)
Comunicații

Număr total abonați rețele de Furnizorii de servicii
comunicații
Sporul anual al conectării la rețele Furnizorii de servicii
de comunicații (%)

Servicii publice

Numărul total de cetățeni deserviți Primăria
(anual)
Numărul de reclamații

Locuinţe

Primăria

Număr de persoane fără locuință
Persoane fără locuință (% din
totalul

populației

rezidente

în

DJS, Direcția
patrimoniu
DJS, Direcția
patrimoniu

comună)
Prețul mediu al unei locuințe, DJS, Direcția
patrimoniu
raportat la venitul mediu anual pe
Locuințe
fără acces la infrastructură Direcția Urbanism,
gospodărie
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de bază (energie, apă, canalizare) (%)

Companiile

locale

de

distribuție
Suprafața de locuit pe locuitor (mp)

Direcția Urbanism

Rezidenți care achiziționează și dețin DJS
locuințe în proprietate
Populație care locuiește în locuințe DJS
sociale
Populație care locuiește în locuințe DJS
închiriate (%)
Număr de locuințe convenționale

Direcția Urbanism

Locuire în case (%)

Direcția Urbanism

Locuire în apartamente (%)

Direcția Urbanism

Locuire în alte tipuri de locuințe (%)

Direcția Urbanism

Numărul de locuințe nou construite Primăria
anual (locuințe sociale sau particulare)
Locuințe

conectate

la

rețeaua

de Furnizorul de servicii

distribuție a apei potabile (%)
Locuințe

conectate

la

rețeaua

de Furnizorul de servicii

canalizare
Locuințe conectate la rețeaua de energie ELECTRICA
electrică (%)
MEDIU
Numărul de zile în care concentrația de IPM
SO2

depășește

valoarea

maximă

admisibilă (125µg/m3)(media pe 24h)
Numărul de zile în care concentrația de IPM
NO2

depășește

valoarea

maximă

admisibilă (200mg/m3) (media pe 24h)
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Numărul de zile în care concentrația de IPM
O3

depășește

valoarea

maximă

admisibilă (125µg/m3)(media pe 8h)
Emisiile de CO2/locuitor
Zgomot

IPM

Populație expusă nivelului de zgomot IPM
superior valorii de 65 db (media pe 24h)

Apa

Numărul

de

determinări

privind DJST

parametrii chimici ai apei potabile
efectuate în decursul unui an care
depășesc valorile precise în standardele
internaționale (OMS)
Numărul

de

determinări

privind DJST

parametrii biologici ai apei potabile
efectuate în decursul unui an care
depășesc

valorile

prescrise

standardele

internaționale

(OMS

în
și

Directiva 80/778EEC)
Numărul

de

determinări

privind DJST

parametrii biologici ai apei recreaționale
(de îmbăiere) efectuate în decursul unui
an care depășesc valorile prescrise în
standardele internaționale (OMS)
Numărul

de

determinări

privind DJST

parametrii chimici ai apei recreaționale
(de îmbăiere) efectuate în decursul unui
an care depășesc valorile prescrise în
standardele internaționale (OMS)
Consumul anual de apă/locuitor (m3)

Furnizorul de servicii
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pe an)
Zile cu soare (media pe an)

IPM
Managementul deșeurilor Cantitatea de deșeuri solide IPM
Serviciul de Salubritate
(menajere și industriale) colectată
anual (tone / locuitor)
și IPM
Serviciul de Salubritate
industriale) procesate la gropile de
Deșeuri

solide

(menajere

gunoi, incineratoare și unități de
reciclare (%)
Volumul materialelor reciclate
Cantitatea

de

deșeuri

Serviciul de Salubritate
solide Serviciul de Salubritate

colectate anual
Procentul deșeurilor reciclate în Serviciul de Salubritate

Utilizarea terenurilor

unități specializate
Numărul de arbori plantați anual

Primăria

Creșterea suprafeței spațiilor verzi

Direcția Silvică
Primăria

Numărul de terenuri de sport în Primăria
fiecare localitate
Spații

verzi

cu

acces

public Direcția Urbanism

(m2/locuitor)
Distribuția utilizării terenurilor (%) Direcția Urbanism
și

terenuri

neutilizate

(%)

în

urbană

destinată Direcția Urbanism

intravilan
Suprafața

activităților specifice de amenajare a

Transportul local

teritoriului și conservare (%)
Densitatea
populației(locuitori/ DJST
km2)
Distribuția utilizării mijloacelor de Compania Locală
transport,

autobuz,

autoturism,

bicicletă (%)
Caracteristici ale transportului (scop, Compania Locală
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distanță și mijloc de transport)
Numărul de automobile înregistrate Poliția Rutieră
local /1000 locuitori
Numărul de accidente rutiere cu Poliția Rutieră
consecințe grave (decese, răniri
grave)/1000 locuitori
Nr. mediu de pasageri în vehicule Poliția Rutieră
Energia

motorizate
Consumul total pe categorii de surse
de energie (cărbune, gaz, electrică,
petrol)
Consumul anual de energie electrică DJS
pe locuitor (kw / locuitor)
Consumul anual de gaze naturale pe DJS
locuitor (m^/ locuitor)
Consumul anual de energie pe DJS
domenii de activitate (industrie,
transport, locuințe) (%)

ECONOMIC
Distribuția forței de muncă (femei / AJOFM
bărbați) pe sectoare
PIB/locuitor la nivel local

Adm. Financiară

Numărul de companii cu sediul în ONRC
comună
Numărul de firme înregistrate anual ONRC
Spații
comerciale
și
birouri Primăria
neocupate
Numărul de turiști/an înregistrați în IJT
unitățile de cazare
Cifra de afaceri a companiilor ONRC
private (Euro)
Numărul de firme pe domenii de ONRC
activitate (producție,comert-servicii)
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Aportul la PIB al firmelor în

ONRC

funcție de domeniul de activitate
(industrie – agricultură – turism)
Volumul investițiilor anuale (Euro) ONRC
Volumul investițiilor străine (Euro) ONRC
SOCIAL
Populația

Populația totală distribuită pe sexe DJS
și grupe de vârstă
Populație cu vârsta sub 16 ani (%) DJS
și populație cu vârsta peste vârsta
medie de pensionare (%)
Numărul de persoane care părăsesc DJS
orașul
Numărul de persoane care intră în DJS
oraș
Populația de origine română (% din DJS
total)

Gospodării

Forța de muncă

Alte naționalități (% din total)

DJS

Total gospodării
Mărimea medie a gospodăriilor
Gospodării cu o persoană (%)
Gospodării cu familie (%)

DJS
DJS
DJS
DJS

Gospodării deținute de pensionari
Populația activă (femei, bărbați,
total)
Personal angajat (femei, bărbați,
total)
Rata activității (femei/bărbați/total)

DJS
AJOFM

Numărul total de șomeri
Rata șomajului (pe sexe)
Șomeri bărbați/femei (%)

AJOFM
AJOFM
AJOFM

AJOFM
AJOFM

Șomeri pe o perioadă mai mare de 1 AJOFM
an (%)
Șomeri cu vârsta sub 25 ani (%)

AJOFM
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Numărul de locuri de muncă nou AJOFM
create
Veniturile populației

Venitul mediu pe gospodărie
DJS
Distribuția
veniturilor DJS
(femei/bărbați)
Număr de familii cu venit peste DJS
valoarea

medie

a

veniturilor

corespunzătoare unui trai decent
Număr de familii cu venit sub DJS
valoarea

medie

a

veniturilor

corespunzătoare unui trai decent
Gospodării cu venituri mai mici de DJS
jumătate din venitul mediu pe
economie
Gospodării

autoturism DJS

fără

proprietate personală
Cultura și recreere

Rata

anuala

de

vizionare

a Direcția Cultură

spectacolelor
Numărul de săli de concert și Direcția Cultură
numărul de spectatori pe an
Muzee și numărul de vizitatori pe an Direcția Cultură
Numărul de biblioteci publice și Direcția Cultură
cărți împrumutate anual
Facilități recreaționale pe cap de Primăria
locuitor (Parcuri, instalații sportive Direcția Județeană pentru
acoperite și în aer liber)
Rata

anuală

de

utilizare

facilităților recreaționale
Sănătate

Tineret și Sport
a Primăria
Direcția Județeană pentru
Tineret și Sport

Număr de policlinici pe 1000 loc.
Număr de medici la 1000 locuitori

DJSP
DJSP

Frecvența și specificul bolilor

DJSP
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Numărul
evidență
Speranța

total

de

persoane

de

viață

la

(femei/bărbați)
Rata mortalității infantile
Rata

mortalității

afecțiunilor

în DJSP

naștere DJSP
DJSP
datorate Poliția

cardiovasculare

și

respiratorii, pentru persoane sub 65
Securitatea
pacea socială

si

de ani
Numărul
de crime înregistrate

Poliția

/1000 locuitori pe an
Infracțiuni comerciale înregistrate Poliția
/1000 locuitori pe an
Furturi

automobile Poliția

de/din

înregistrate /1000 locuitori pe an
Numărul de polițiști comunitari
Educație

Inspectoratul Școlar
Numărul de creșe și grădinițe Inspectoratul Școlar
(publice și private) /1000 locuitori
Absolvenți

ai

cursurilor

de Inspectoratul Școlar

învățământ liceal care au trecut
examenul de bacalaureat (%)
Absolvenți

ai

cursurilor

de Inspectoratul Școlar

învățământ liceal care nu au trecut
examenul de bacalaureat (%)
Absolvenți

ai

cursurilor

învățământ liceal

de Inspectoratul Școlar

care urmează

cursurile de învățământ superior (%)
Absolvenți

(bărbați/femei)

de Inspectoratul Școlar DJS

învățământ primar (%)
Absolvenți

(bărbați/femei)

de Inspectoratul Școlar DJS

învățământ secundar (%)
Absolvenți

(bărbați/femei)

de Inspectoratul Școlar DJS

învățământ liceal (%)
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Absolvenți

(bărbați/femei)

ai Inspectoratul Școlar DJS

cursurilor de învățământ superior
(%)
Absolvenți
cursurilor

(bărbați/femei)
de

ai Inspectoratul Școlar DJS

învățământ

postuniversitar (%)
Procentul persoanelor cu acces la Inspectoratul Școlar DJS
Computere Personale
ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ
Număr de angajați în sectorul public Primăria
Cheltuiala publică anuală (Euro)

Primăria

Datoria publică (%)

Primăria

Gradul de încasare a obligațiilor Primăria
(taxe, impozite, etc.) (%)
Managementul

financiar

al Primăria

patrimoniului (bilanțul consolidat de
venituri și cheltuieli al Primăriei)
Numărul de angajați în Primărie

Primăria

Numărul de persoane din Primărie Primăria
instruite / an
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
COMUNA IZVORU CRIŞULUI

CAPITOLUL 9
PORTOFOLIU DE PROIECTE
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Portofoliul de proiecte s-a fundamentat pe cele 5 domenii strategice pe care s-a realizat
strategia de dezvoltare a comunei Izvoru Crişului, pe baza rezultatelor obținute în urma
derulării cercetărilor cantitative și calitative, precum și pe baza situației proiectelor care
s-au implementat sau sunt în curs de implementare în acest moment în comuna Izvoru
Crişului.

9.1. Domeniu strategic – Infrastructură

Reabilitarea rețelei de iluminat public în comuna Izvoru Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Comuna :

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: NU
Reparații/reabilitări: DA

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național2
Dezvoltare Rurală

Surse posibile de finanțare:

Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
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Obiective:

- Îmbunătățirea rețelei de iluminat public și creșterea
randamentului energetic la sistemele de iluminat.
- Adaptarea rețelei de iluminat la standardele europene,
în acord cu CIE 115/1995.
- Satisfacerea cerințelor de vizibilitate pentru drumurile
publice conform cu norma română SR 13433/1999.

Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

- Mărirea gradului de confort din punct de vedere al
iluminatului public
- Economii în ceea ce privește consumul de energie

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori ai comunei
Potențialii turiști ai comunei
Participanții la trafic

Activitățile proiectului:

Realizarea

studiului

de

fezabilitate

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Justificarea necesității implementării Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
proiectului:

Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populației intervievate a răspuns că este importantă
reabilitarea rețelei de iluminat public.
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Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei de drumuri de interes local în comuna
Izvoru Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Comuna :
Categoria proiectului:

Izvoru Crişului
Investiții: NU
Reparații/reabilitări: DA

Tipul proiectului:

Proiect nou: NU
Proiect în continuarea unuia existent: DA
Proiect în curs de execuție: DA

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR,
Programul Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Modernizarea drumurilor comunale va avea efecte
benefice asupra dezvoltării economice viitoare a
comunei, prin conectarea diferitelor zone la drumurile
locale, îmbunătățirea legăturilor rutiere cu comunele
învecinate și cu satele componente. Comuna Izvoru
Crişului va deveni o zonă de interes atât pentru
investitori, cât și pentru turiștii care

vizitează sau

tranzitează comuna.
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Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:



reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri
comunale



accesul populației la locuri de muncă, servicii
medicale, educație, cultură, recreere



fluidizarea transportului de mărfuri cu impact
direct asupra dezvoltării economice teritoriale
echilibrate

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei
Participanții la trafic

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de
finanțare Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării
proiectului:

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de
elaborare

a

strategiei

de dezvoltare locală,

majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă modernizarea drumurilor comunale.
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Reabilitarea podurilor, şanţurilor şi trotuarelor din comuna Izvoru Crişului, județul
Cluj

Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Localitatea :
Categoria proiectului:

Izvoru Crişului
Investiții: NU
Reparații/reabilitări: DA

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR, Programul
Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Refacerea podurilor, şanţurilor şi trotuarelor

din

comună va avea efecte benefice în primul rând
asupra locuitorilor comunei Izvoru Crişului, dar și
asupra turiștilor care vizitează zona.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

- Îmbunătățirea podurilor, şanţurilor şi trotuarelor
în vederea creșterii posibilităților de circulație a
pietonilor
- Dezvoltarea unei rețele de trotuare necesare
comunei
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Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

proiectului:

Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de
elaborare

a

strategiei

de

dezvoltare

locală,

majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă reabilitarea podurilor, şanţurilor şi
trotuarelor din comuna Izvoru Crişului.
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Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei de apă potabilă în comuna Izvoru
Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Comuna :

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Surse posibile de finanțare:

Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FC, Programul
Operațional Sectorial Mediu, FEADR prin PNDR
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Realizarea sistemului de alimentare cu apă, va
avea efecte benefice asupra dezvoltării economice
a zonei prin:
- vor fi revigorate domenii ca proiectarea și
construcțiile;
-

zona

va

deveni

mai

atractivă

pentru

investitori, activitatea acestora va genera venituri
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

suplimentare la bugetul local.
 accesul populației la infrastuctură edilitară


scăderea

factorilor

de

risc

pentru

sănătatea populației


îmbunătățirea

condițiilor

de
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populației comunei


scăderea factorului de poluare



reducerea efectelor unor riscuri naturale,
cum ar fi inundațiile

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

proiectului:

Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

reprezentative a comunei, realizate în procesul
de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns

că

este importantă realizarea rețelei de alimentare cu
apă din comună.
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Amenajarea, regularizarea și decolmatarea pâraielor în comuna Izvoru
Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Cluj

Comuna:

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Tipul proiectului:

Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național
Surse posibile de finanțare:

Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se doreşte amenajarea,
regularizarea și decolmatarea șanțurilor din comună,

Obiective:

efectele acestei investiții fiind benefice în primul rând
locuitorilor comunei, dar și turiștilor ori persoanelor care
tranzitează comuna.

Rezultate ce se urmăresc a fi

Creșterea posibilităților de circulație a pietonilor

obținute

Preluarea apelor pluviale și prevenirea inundațiilor

Potențialii beneficiari ai
proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei
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Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De

Justificarea necesității
implementării proiectului:

asemenea, în cadrul consultării comunității reprezentative
a comunei, realizate în procesul de elaborare a strategiei
de dezvoltare locală, majoritatea populației intervievate a
răspuns că este importantă amenajarea, regularizarea și
decolmatarea șanțurilor în comuna Izvoru Crişului.
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Amenajarea parcurilor și a spațiilor verzi în comuna Izvoru Crişului,
județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Comuna :
Categoria proiectului:

Izvoru Crişului
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR, Programul
Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Prin

realizarea

acestui

proiect

se

doreşte

amenajarea unor parcuri și spații verzi pentru
locuitorii comunei, având ca scop creşterea
calității

vieții

locuitorilor

din

comună

și

îmbunătățirea stării de sănătate a acestora prin
petrecerea timpului în aer liber.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:



acces la parcurile de joacă și recreere a
tuturor copiilor comunei



stimularea

implicării

părinților

în

educația copiilor
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Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de
finanțare Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul

este

cuprins

ca

obiectiv

în

proiectului:

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Izvoru
Crişului. De asemenea, în cadrul consultării
comunității reprezentative a comunei, realizate
în

procesul

de

elaborare

dezvoltare

locală,

intervievate

a

a

strategiei

majoritatea

răspuns

că

este

de

populației
importantă

amenajarea parcurilor și a spațiilor verzi din
comună.
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Modernizarea drumurilor de exploataţie agricolă în comuna Izvoru Crişului,
județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Comuna :
Categoria proiectului:

Izvoru Crişului
Investiții: NU
Reparații/reabilitări: DA

Tipul proiectului:

Proiect nou: NU
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR, Programul
Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Modernizarea drumurilor de exploataţie agricolă va
avea efecte benefice asupra dezvoltării

economice

viitoare a comunei, prin conectarea diferitelor zone
la drumurile locale,

îmbunătățirea legăturilor

rutiere cu comunele învecinate și cu satele
componente. Comuna Izvoru Crişului va deveni o
zonă de interes atât pentru investitori, cât și pentru
turiștii care vizitează sau tranzitează comuna.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:



reabilitarea

și

consolidarea

rețelei

drumuri de exploataţie agricolă
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Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei
Participanții la trafic

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

proiectului:

Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de
elaborare

a

strategiei

de

dezvoltare

locală,

majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă modernizarea drumurilor de exploataţie
agricolă.
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9.2. Domeniul strategic – Mediu

Înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei de canalizare și a unei stații de
epurare și tratare a apelor reziduale pentru localităţile Şaula şi Nadăş din
comuna Izvoru Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Localitatea :

Şaula, Nadăş

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Surse posibile de finanțare:

Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FC, Programul
Operațional Sectorial Mediu, FEADR prin PNDR
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Realizarea sistemului de canalizare și a stației de
epurare și tratare a apelor reziduale, va avea efecte
benefice asupra dezvoltării economice a zonei prin:
- vor fi revigorate domenii ca proiectarea și
construcțiile;
-

zona va deveni mai atractivă pentru investitori,

activitatea acestora va genera venituri suplimentare
la bugetul local.
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Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:



accesul populației la infrastuctura edilitară



scăderea

factorilor

de

risc

pentru

de

viață

sănătatea populației


îmbunătățirea

condițiilor

pentru populației comunei


scăderea factorului de poluare



reducerea efectelor unor riscuri naturale,
cum ar fi inundațiile

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns

că

este importantă realizarea rețelei de canalizare
și a unei stații de epurare și tratare a apelor reziduale
din comună.
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Construirea sistemului de canalizare a apelor pluviale prin șanțuri și rigole
în comuna Izvoru Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Comuna :

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Surse posibile de finanțare:

Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FC, Programul
Operațional Sectorial Mediu, FEADR prin PNDR
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Realizarea sistemului de canalizare a apelor pluviale
prin șanțuri și rigole, în comuna Izvoru Crişului,
județul Cluj

Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Potențialii beneficiari ai proiectului:



reducerea riscului de inundații



securitatea și proteția cetățenilor



atragerea de investitori

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Potențialii turiști ai comunei
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Activitățile proiectului

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de
finanțare Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia

proiectului:

de Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

comunității
în

procesul

de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă construirea sistemului de canalizare a
apelor pluviale prin șanțuri și rigole în comună.
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Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din comuna Izvoru
Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Cluj

Comuna:

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: DA
Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Tipul proiectului:

Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FC, Programul Operaţional
Surse posibile de finanțare:

Regional, FEADR prin PNDR
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Sprijinirea eficienței energetice a clădirilor publice

Obiective:

deținute de autoritatea locală
Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei clădirilor,
șarpantelor și învelitoarelor, inclusiv măsuri de
Rezultate ce se urmăresc a fi
obținute

consolidare a acestora;
Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru
prepararea și transportul agentului termic, apei calde
menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare;
Utilizarea surselor regenerabile de energie etc.

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Anagajații sectorului public
Locuitorii comunei Izvoru Crişului
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Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

Justificarea necesității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de

implementării proiectului:

elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populației intervievate a răspuns că este importantă
creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din
comună.
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9.3. Domeniul strategic – Economie
Crearea unui parc industrial în comuna Izvoru Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Localitatea :

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEDR, POS CCE
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Atragerea investitorilor locali și străini prin

Obiective:

crearea unui parc industrial în comuna Izvoru
Crişului, județul Cluj
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:



atragerea

investitorilor

străini

și

amplificarea relațiilor economice dintre
firmele locale și cele străine


încurajarea agenților economici locali
de a dezvolta afaceri în comună



creșterea

numărului

de

locuri

de

muncă în creșterea nivelului de trai al
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locuitorilor din comună


creșterea

competitivității

economice

generale pe raza comunei Izvoru Crişului
Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de
finanțare Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul

este

cuprins

ca

obiectiv

în

proiectului:

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Izvoru
Crişului. De asemenea, în cadrul consultării
comunității reprezentative a comunei, realizate
în

procesul

dezvoltare

de

elaborare

locală,

a

strategiei

majoritatea

de

populației

intervievate a răspuns că este importantă crearea
unui parc industrial în comună.
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Crearea unui birou unic în comuna Izvoru Crişului, județul Cluj, pentru
sprijinirea antreprenorilor din comună
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Localitatea :

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri

nerambursabile

–

FEDR, POS

CCE, POS DRU
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Accesul locuitorilor comunei Izvoru Crişului, la
informații cu privire la demararea unei afaceri,
realizarea unui plan de afaceri și posibile surse de
finanțare pentru acestea
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Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:



locuitori mai bine informați cu privire la
oportunitățile de demarare de noi afaceri



crearea de noi întreprinderi



simularea activităților economice pe raza
comunei Izvoru Crişului



creșterea

numărului

de

locuri

de

muncă în comuna Izvoru Crişului
Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori

Activitățile proiectului:

Elaborarea proiectului
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul

este

Strategia
Justificarea necesității implementării
proiectului:

Izvoru

cuprins

ca

obiectiv

în

de Dezvoltare Locală a comunei
Crişului.

De

asemenea,

în

cadrul

consultării comunității reprezentative a comunei,
realizate
strategiei

în

procesul

de

elaborare

de dezvoltare locală, majoritatea

populației intervievate a răspuns
importantă

a

crearea

că

este

unui birou unic pentru

sprijinirea antreprenorilor din comună.

Pagina

Material realizat de S.C. PROSOFT CONSTRUCT S.R.L.
2014

211

Strategia de dezvoltare a comunei Izvoru Crişului pentru perioada 2014 - 2020

Crearea și dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor și fructelor, în comuna
Izvoru Crişului, județul Cluj și conectarea acestora la rețele regionale de producție
și distribuție
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Localitatea :
Categoria proiectului:

Izvoru Crişului
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR, Programul
Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Îmbunătățirea posibilităților de comercializare a

Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

legumelor și fructelor din producție proprie
-Centrele înființate vor asigura colectarea
legumelor și fructelor din producție proprie
-Dezvoltarea unei rețele de comercializare a
produselor
-Îmbunătățirea posibilităților de conectare la
rețelele regionale de producție și distribuție
-Îmbunătățirea promovării produselor din producție
proprie
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Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Turiștii comunei

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul

este

cuprins

ca

obiectiv

în

proiectului:

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Izvoru
Crişului. De asemenea, în cadrul consultării
comunității reprezentative a comunei, realizate în
procesul
dezvoltare

de

elaborare
locală,

a

strategiei

majoritatea

de

populației

intervievate a răspuns că este importantă crearea și
dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor și
fructelor în comună și conectarea acestora la rețele
regionale de producție și distribuție.
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Construirea unui complex turistic și de agrement în comuna Izvoru Crişului,
județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Localitatea :
Categoria proiectului:

Izvoru Crişului
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR, Programul
Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Realizarea și dotarea cu echipamente și aparatura
necesară a unui complex turistic și de agrement.
Prin amenajarea unui complex turistic se urmărește
îmbunătățirea spațiului destinat pentru recreerea și
relaxarea cetățenilor comunei și atragerea unui
număr mai mare de turiști.
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Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

-Creşterea numărului de turiști în zonă și implicit a
veniturilor populației
-Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației
comunei
-Reducerea poluării
-Reducerea factorilor de risc pentru sănătate
populației
-Atragerea de noi investitori în zonă
-Atragerea de noi venituri pentru administrația
locală
-Crearea de noi locuri de muncă

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Turiștii comunei

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de
finanțare Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
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Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

proiectului:

Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de
elaborare

a

strategiei

de

dezvoltare

locală,

majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă construirea unui complex turistic și de
agrement în comună.

9.4. Domeniul strategic – Social
Înființarea, modernizarea și dotarea dispensarelor/cabinetelor din satele comunei

Izvoru Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Comuna :
Categoria proiectului:

Izvoru Crişului
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: DA

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
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Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile - FEDR, POR
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Obiectivele acestui proiect sunt: Reabilitarea fizică
a

uman;

dispensarului

Achiziționarea

de

echipamente și materiale necesare unei bune
funcționări

a

dispensarului;

Acordarea

unor

facilități medicilor (locuință, teren agricol, mijloc
de transport adecvat zonei).
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:



desfășurarea activității de asigurare a
serviciilor medicale la standardele impuse
de legislația în domeniu



acordarea

primului

ajutor

locuitorilor

solicitanți


îndrumarea și coordonarea către spitalele
județene a persoanelor aflate în stare critică



realizarea controalelor de rutină cu privire
la starea de sănătate a populației

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Turiștii comunei
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Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de
finanțare Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

proiectului:

Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de
elaborare

a

strategiei

de

dezvoltare

locală,

majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă modernizarea și dotarea dispensarului
din comuna Izvoru Crişului.
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Îmbunătățirea serviciilor publice de asistență socială din comuna Izvoru
Crişului,
Cluj proiect
Identificarejudețul
și localizare
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Localitatea :
Categoria proiectului:

Izvoru Crişului
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri

nerambursabile

–

FSE,

Programul

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane, FEDR,
Programul Operaţional Regional
Buget local

Descrierea
proiectului
Fonduri
guvernamentale
Obiective:

Prin acest proiect se urmărește dezvoltarea
serviciilor publice de asistență socială din
comuna Izvoru Crişului

Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

-Oferirea de servicii de calitate de asistență
socială pentru persoanele vârstnice din comună
-Oferirea de servicii de calitate de asistență socială
pentru persoanele cu dizabilități sau care fac parte
din grupuri vulnerabile, din comună
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Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Turiștii comunei

Activitățile proiectului:

Realizarea proiectului
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul

este

cuprins

ca

obiectiv

în

proiectului:

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Izvoru
Crişului. De asemenea, în cadrul consultării
comunității reprezentative a comunei, realizate
în

procesul

dezvoltare

de

elaborare

locală,

intervievate a răspuns
îmbunătățirea

a

strategiei

majoritatea
că

este

de

populației
importantă

serviciilor publice de asistență

socială din comună.
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Reabilitarea școlilor și grădinițelor din satele comunei Izvoru Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Comuna :
Categoria proiectului:

Izvoru Crişului
Investiții: NU
Reparații/reabilitări: DA

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR, Programul
Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Obiectivele acestui proiect sunt:
- lucrări de reabilitare a clădirilor
- dotarea cu echipamente didactice, echipamente
pentru pregătirea profesională, echipamente IT
și materiale specifice pentru documentare.
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Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

- asigurarea calității procesului de învățământ
- accesul gratuit la educație a tuturor copiilor
comunei
- asigurarea numărului de locuri necesar școlarilor
- asigurarea unei educații individualizate care să
susțină nevoile și potențialul fiecărui copil
- crearea de noi locuri de muncă
- adaptarea la nevoi determinate de dorința de a
îmbunătăți gradul și calitatea ocupării forței de
muncă

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de
finanțare Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul

proiectului:

Strategia
Izvoru

este

cuprins

ca

obiectiv

în

de Dezvoltare Locală a comunei
Crişului.

De

asemenea,

în

cadrul

consultării comunității reprezentative a comunei,
realizate
strategiei

în

procesul

de

elaborare

a

de dezvoltare locală, majoritatea

populației intervievate a răspuns

că

este

importantă reabilitarea școlilor și grădinițelor
din satele comunei Izvoru Crişului.
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Înființare și modernizare grădinițe și creșe în satele comunei Izvoru Crişului,
județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Cluj

Comuna:

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: DA
Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Tipul proiectului:

Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național
Surse posibile de finanțare:

Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
- Înființarea de grădinițe și creșe în scopul susținerii
educației antepreșcolare și preșcolare din mediul rural
- Lucrări de reabilitare a clădirilor

Obiective:

- Dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru
pregătirea profesională, echipamente IT și materiale
specifice pentru documentare.
- Asigurarea calității procesului de învățământ
Rezultate ce se urmăresc a fi

- Accesul gratuit la educație a tuturor copiilor comunei

obținute

- Asigurarea numărului de locuri necesare preșcolarilor
și antepreșcolarilor.
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- Asigurarea unei educații individualizate care să
susțină nevoile și potențialul fiecărui copil
- Crearea de noi locuri de muncă adaptarea la nevoile
determinate de dorința de a îmbunătăți gradul și
calitatea ocupării forței de muncă
Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului

Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

Justificarea necesității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de

implementării proiectului:

elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populației intervievate a răspuns că este importantă
înființarea de noi grădinițe, precum și de creșe pe
teritoriul comunei Izvoru Crişului.
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Înființare after-school în comuna Izvoru Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Cluj

Localitatea:

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA

Tipul proiectului:

Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național

Surse posibile de finanțare:

Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
- Lucrări de reabilitare și/sau construcție a clădirilor
Obiective:

- Dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru
pregătirea

profesională, echipamente IT și materiale

specifice pentru documentare.
- Asigurarea calității procesului de învățământ
- Accesul gratuit la educație a tuturor copiilor comunei
Rezultate ce se urmăresc a fi
obținute

- Asigurarea numărului de locuri necesare preșcolarilor și
școlarilor
- Asigurarea unei educații individualizate care să susțină
nevoile și potențialul fiecărui copil
- Crearea de noi locuri de muncă adaptarea la nevoile
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determinate de dorința de a îmbunătăți gradul și calitatea
ocupării forței de muncă
Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Izvoru Crişului

proiectului:

Potențialii investitori
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului

Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişuilui. De

Justificarea necesității
implementării proiectului:

asemenea, în cadrul consultării comunității reprezentative
a comunei, realizate în procesul de elaborare a strategiei de
dezvoltare locală, majoritatea populației intervievate a
răspuns că este importantă înființarea unui after-school în
Izvoru Crişului.
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Reabilitarea și creșterea eficienței energetice a școlilor și grădinițelor din comuna
Izvoru Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Cluj

Comuna:

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: NU
Reparații/reabilitări: DA
Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Tipul proiectului:

Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național
Surse posibile de finanțare:

Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
- Lucrări de reabilitare a clădirilor
Obiective:

- Dotarea cu echipamente didactice, echipamente pentru
pregătirea

profesională, echipamente IT și materiale

specifice pentru documentare.
- Asigurarea calității procesului de învățământ
- Accesul gratuit la educație a tuturor copiilor comunei
Rezultate ce se urmăresc a fi

- Asigurarea numărului de locuri necesare preșcolarilor și

obținute

școlarilor
- Asigurarea unei educații individualizate care să susțină
nevoile și potențialul fiecărui copil
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- Crearea de noi locuri de muncă adaptarea la nevoile
determinate de dorința de a îmbunătăți gradul și calitatea
ocupării forței de muncă
Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului

Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

Justificarea necesității

reprezentative a comunei, realizate

implementării proiectului:

elaborare

a

în

comunității
procesul

de

strategiei de dezvoltare locală,

majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă

reabilitarea

școlii

și grădiniței din

comună.
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Împrejmuirea școlilor și grădinițelor din comuna Izvoru Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Cluj

Comuna:

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: DA
Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Tipul proiectului:

Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național
Surse posibile de finanțare:

Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Lucrări de împrejmuire a clădirilor aferente instituțiilor

Obiective:

de învățământ de pe teritoriul comunei.
-

Asigurarea

delimitării

spațiilor

aferente

Rezultate ce se urmăresc a fi

școlilor/grădinițelor din comuna Izvoru Crişului

obținute

- Creșterea gradului de protecție a școlarilor și
preșcolarilor

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Realizarea studiului de fezabilitate

Activitățile proiectului:

Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
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Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
Justificarea necesității
implementării proiectului:

asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populației intervievate a răspuns că este importantă
împrejmuirea școlii și grădiniței din comună.
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Programe de formare și instruire a locuitorilor comunei Izvoru Crişului în
managementul producției și valorificării în domeniul agricol
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Localitatea :
Categoria proiectului:

Izvoru Crişului
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FSE, Programul
Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Prin acest proiect se urmărește oferirea de
programe

specializate

în

managementul

producției și valorificării în domeniul agricol,
pentru locuitorii comunei Izvoru Crişului
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

- Locuitorii comunei vor avea cunoștințele
necesare pentru vaorificarea produselor pe care le
dețin
- Eficientizarea producției agricole
- Eficientizarea valorificării produselor agricle
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Potențialii beneficiari ai proiectului

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori

Activitățile proiectului

Realizarea proiectului
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea
proiectului:

necesității

implementării Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea, în cadrul consultării comunității
reprezentative a comunei, realizate în procesul
de elaborare a strategiei de dezvoltare locală,
majoritatea populației intervievate a răspuns că
este importantă reabilitarea școlilor și grădinițelor
din satele comunei Izvoru Crişului.
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Amenajarea și dotarea unui centru de joacă și agrement pentru copii în comuna
Izvoru Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Comuna :
Categoria proiectului:

Izvoru Crişului
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR, Programul
Național Dezvoltare rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Prin realizarea acestui proiect se dorește să se
amenajeze un centru de joacă și recreere destinat
copiilor mici, se urmărește crearea unui spațiu
prietenos, familiar, care să stimuleze imaginația și
creativitatea. Un loc pictat în culori vii, o lume a
basmelor și a jucăriilor care îi întampină, stimulândși
educând simțul artistic al copiilor.
Prin imlementarea acestui proiect, autoritatea publică
locală se așteaptă să atragă atenția celor cu putere
economică, pentru a demara proiecte de mai mare
amploare în comunitate.
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Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:



acces la centru de joacă și recreere a tuturor
copiilor comunei



stimularea

implicării

părinților

în

educația copiilor


desfășurarea

numeroaselor

artistice, festive
naștere
sportive
Potențialii beneficiari ai proiectului:

(sărbătorirea

activități
zilelor

ale copiilor), educative
pentru

de
și

și împreună cu copiii

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Agenții locali din comună

Activitățile proiectului:

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

proiectului:

Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de
elaborare

a

strategiei

de

dezvoltare

locală,

majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă amenajarea și dotarea unui centru de
joacă și agrement pentru copiii din comună.

Pagina

Material realizat de S.C. PROSOFT CONSTRUCT S.R.L.
2014

234

Strategia de dezvoltare a comunei Izvoru Crişului pentru perioada 2014 - 2020

Extinderea cimitirelor din comuna Izvoru Crişului, județul Cluj și construirea de
capele în cadrul acestora
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Comuna :
Categoria proiectului:

Izvoru Crişului
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR, Programul
Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Prin

realizarea

acestui

proiect,

se

urmărește

extinderea cimitirelor din comună și construirea de
capele în cadrul acestora.
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:



Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a
activităților religioase



Potențialii beneficiari ai proiectului

Regenerarea mediului spiritual al comunei

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
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Activitățile proiectului

Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului ethnic
Aprobarea proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De

Justificarea necesității implementării

asemenea,

proiectului:

reprezentative a comunei, realizate în procesul de
elaborare

în
a

cadrul
strategiei

consultării

comunității

de dezvoltare locală,

majoritatea populației intervievate a răspuns că este
importantă extinderea cimitirelor din comună și
construitrea de capele în cadrul acestora.
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Organizarea de evenimente și manifestări cultural-tradiționale, cu ocazia
sărbătoririi zilei comunei Izvoru Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiecte
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Cluj

Localitatea:

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Tipul proiectului:

Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul
Surse posibile de finanțare:

Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se dorește promovarea,
tradițiilor și obiceiurilor locale și totodată menținerea
identității culturale.
Obiective:

Prin implementarea acestui proiect, autoritatea
publică locală se așteaptă să atragă mai mulți turiști,
dar și să angreneze în organizarea evenimentelor
culturale mai mulți locuitori, în special tineri, astfel
încât tradițiile și obiceiurile zonei să se perpetueze.

Rezultate ce se urmăresc a fi

- Creșterea numărului de turiști

obținute

- Stimularea implicării tinerilor în organizarea
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evenimentelor locale
- Perpetuarea tradițiilor și a specificului cultural al
comunei Izvoru Crişului
Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Izvoru Crişului

proiectului:

Potențialii turiști
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului

Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

Justificarea necesității
implementării proiectului:

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate
de

elaborare

a

comunității
în

procesul

strategiei de dezvoltare locală,

organizarea de evenimente culturale, cu ocazia
sărbătoririi zilei comunei, constituie un proiect de o
importanță ridicată pentru dezvoltarea comunei
Izvoru Crişului.
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Amenajarea unui circuit de biciclete în comuna Izvoru Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Cluj

Comuna:

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Tipul proiectului:

Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul
Surse posibile de finanțare:

Național Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se dorește amenajarea
unui traseu pentru biciclete, care să cuprindă mai
multe sate ale comunei. Prin implementarea acestui

Obiective:

proiect, autoritatea publică locală se așteaptă să
dezvolte

cicloturismul

dar

și

să

încurajeze

activitățile recreative și adoptarea unui mod de viață
mai sănătos de către locuitorii comunei.
Dezvoltarea cicloturismului și atragerea unui număr
Rezultate ce se urmăresc a fi

mai mare de turiști în comuna Izvoru Crişului;

obținute

Promovarea ciclismului și a unui mod de viață activ
printre locuitorii comunei.
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Potențialii beneficiari ai proiectului:

Potențialii turiști ai comunei
Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului

Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

Justificarea necesității
implementării proiectului:

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate
de

elaborare

a

comunității
în

procesul

strategiei de dezvoltare locală,

amenajarea unui circuit pentru bicicliști are o
importanță ridicată pentru dezvoltarea comunei
Izvoru Crişului, în special din punct de vedere
turistic.
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Valorificarea resurselor naturale în comuna Izvoru Crişului, județul Cluj

(amenajarea unui lac, pistă pentru triatlon şi amenajarea peşterilor)
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Cluj

Comuna:

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Tipul proiectului:

Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național
Surse posibile de finanțare:

Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se dorește amenajarea
unui lac, pistă pentru triatlon şi amenajarea peşterilor.
Prin implementarea acestui proiect, autoritatea publică

Obiective:

locală se așteaptă să dezvolte turismul dar și să
încurajeze activitățile recreative și adoptarea unui
mod de viață mai sănătos de către locuitorii comunei.
Rezultate ce se urmăresc a fi
obținute

Dezvoltarea turismului și atragerea unui număr mai
mare de turiști în comuna Izvoru Crişului;
Promovarea turismului și a unui mod de viață activ
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printre locuitorii comunei.
Potențialii beneficiari ai proiectului:

Potențialii turiști ai comunei
Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului

Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

Justificarea necesității
implementării proiectului:

în

cadrul

consultării

comunității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală, amenajarea
unui lac, unei piste pentru triatlon şi amenajarea
peşterilor au o importanță ridicată pentru dezvoltarea
comunei Izvoru Crişului, în special din punct de
vedere turistic.
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Înființare și dotare muzeul satului, comuna Izvoru Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Cluj

Localitatea:

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Tipul proiectului:

Proiect în curs de execuție: NU
Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național
Surse posibile de finanțare:

Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect se dorește înființarea unui
muzeu al satului în comuna Izvoru Crişului, prin care să

Obiective:

se promoveze și perpetueze tradiția și obiceiurile
specifice zonei.
Conservarea obiectelor și mobilierului tradițional,
Rezultate ce se urmăresc a fi
obținute

precum și a materialelor documentare cu însemnătate
istorică și culturală pentru comuna Izvoru Crişului.
Stimularea activităților de turism, prin promovarea
istoriei și a tradițiilor din comună.

Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Izvoru Crişului

proiectului:

Potențialii investitori
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Turiștii comunei
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de
Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De

Justificarea necesității
implementării proiectului:

asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

în

comunității
procesul

de

elaborare a strategiei de dezvoltare locală, amenajarea
și dotarea unui muzeu al satului în comună este
important.
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Restaurarea, conservarea și accesibilizarea patrimoniului cultural imobil de
interes local și a așezămintelor monahale, comuna Izvoru Crişului, județul Cluj
Identificare și localizare proiect
Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul:

Cluj

Comuna:

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU
Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU

Tipul proiectului:

Proiect în curs de execuție: DA
Fonduri nerambursabile - FEADR, Programul Național
Surse posibile de finanțare:

Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Prin realizarea acestui proiect, se urmărește protejarea

Obiective:

obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local,
inclusiv așezăminte monahale.
- Sprijinirea conservării patrimoniului local și a
tradițiilor are drept scop stimularea activităților de
Rezultate ce se urmăresc a fi

turism rural, precum și menținerea tradițiilor.

obținute

- Regenerarea și menținerea moștenirii spirituale a
comunei
- Creșterea atractivității zonei

Potențialii beneficiari ai

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
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Potențialii investitori

proiectului:

Turiștii comunei
Realizarea studiului de fezabilitate
Elaborarea proiectului tehnic
Aprobarea proiectului
Activitățile proiectului:

Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului
Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia
de Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De

Justificarea necesității
implementării proiectului:

asemenea,

în

cadrul

consultării

comunității

reprezentative a comunei, realizate în procesul de
elaborare a strategiei de dezvoltare locală, restaurarea,
conservarea și accesibilizarea patrimoniului cultural
imobil de interes local este importantă.
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9.5. Domeniul strategic – Administrație Publică Locală

Dotarea cu echipamente a serviciului voluntar pentru situații de urgență, din cadrul
comunei Izvoru Crişului, județul Cluj

Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Localitatea :
Categoria proiectului:

Izvoru Crişului
Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile – FEADR, Programul Național
Dezvoltare Rurală
Buget local
Fonduri guvernamentale

Descrierea proiectului
Obiective:

Îmbunătățirea capacității de răspuns în situații de urgență
la nivelul comunei prin reducerea timpului de intervenție
pentru acordarea primului ajutor calificat și pentru
intervenții în situații de urgență - inundații, incendii,
înzăpeziri, etc.
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Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Compartimentul de voluntariat pentru situații de urgență
mai bine dotat tehnic, cu posibilități de menținere a
funcțiilor instituțiilor vitale, a condițiilor de comunicare
directă și de intervenție în timp real, în scopul utilizării
optime a resurselor aflate la dispoziție în caz de
necesitate;
Personal mai bine instruit, având competență în utilizarea
echipamentelor moderne, a înaltei tehnologii, în scopul
eficientizării serviciilor publice oferite cetățenilor.

Potențialii beneficiari ai proiectului:

Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Agenții economici și instituțiile publice din comună

Activitățile proiectului:

Elaborarea Memoriului Justificativ
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

proiectului:

Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea,

în

cadrul

consultării

reprezentative a comunei, realizate

în

comunității
procesul

de

elaborare a strategiei de dezvoltare locală, majoritatea
populației intervievate a răspuns că este importantă
dotarea cu echipamente a serviciului public comunal din
cadrul comunei Izvoru Crişului.
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Crearea unei platforme pentru facilitarea accesului cetățenilor comunei Izvoru
Crişului la informații
Identificare și localizare proiect
Managerul de proiect / Solicitantul:

Comuna Izvoru Crişului

Țara:

România

Regiunea Proiectului:

Nord-Vest

Județul :

Cluj

Localitatea :

Izvoru Crişului

Categoria proiectului:

Investiții: DA
Reparații/reabilitări: NU

Tipul proiectului:

Proiect nou: DA
Proiect în continuarea unuia existent: NU
Proiect în curs de execuție: NU

Surse posibile de finanțare:

Fonduri nerambursabile - FEDR,
Programul Operational Sectorial Creșterea Competitivității
Economice
Buget local
Fonduri guvernamentale
Descrierea proiectului
Obiectivul

Obiective:

proiectului

constă în facilitarea accesului

cetățenilor comunei Izvoru Crişului la informații
Rezultate ce se urmăresc a fi obținute:

Locuitorii comunei vor fi mai bine informați cu privire la
toate

Potențialii beneficiari ai proiectului:

aspectele

legate

de

comună-evenimente,

oportunități de finanțare, taxe și impozite locale
Locuitorii comunei Izvoru Crişului
Potențialii investitori
Agenții economici și instituțiile publice din comună
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Activitățile proiectului:

Elaborarea proiectului
Aprobarea începerii proiectului
Pregătirea și depunerea cererii de finanțare
Contractarea proiectului
Organizarea licitațiilor
Monitorizare, evaluare, control
Auditul proiectului

Justificarea necesității implementării

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de

proiectului:

Dezvoltare Locală a comunei Izvoru Crişului. De
asemenea, în cadrul consultării comunității reprezentative
a comunei, realizate
strategiei

în

procesul

de

elaborare

a

de dezvoltare locală, majoritatea populației

intervievate a răspuns că este importantă crearea unei
platforme pentru facilitarea

accesului

cetățenilor

comunei Izvoru Crisului la informații.

Pagina

Material realizat de S.C. PROSOFT CONSTRUCT S.R.L.
2014

250

Strategia de dezvoltare a comunei Izvoru Crişului pentru perioada 2014 - 2020

ANEXA 1
PROBLEMELE ŞI POTENŢIALUL COMUNEI IZVORU
CRIŞULUI
- RAPORTUL CERCETĂRII CANTITATIVE ADRESATE
REPREZENTANŢILOR COMUNITĂŢII -

Obiectivul general al cercetărilor adresate actorilor locali din comuna Izvoru
Crişului a constat în identificarea percepţiei reprezentanţilor comunităţii în legătură
cu nivelul curent de dezvoltare al comunei Izvoru Crişului şi în trasarea unor direcţii
de dezvoltare viitoare a comunei.
În cadrul cercetării cantitative desfăşurate, metoda de cercetare utilizată a fost
sondajul, eşantionarea fiind nealeatoare, bazată pe raţionament, adică au fost vizaţi
acei subiecţi de la care s-a considerat că se pot obţine informaţii corecte.
Instrumentul de cercetare utilizat a fost un chestionar conceput astfel încât să
permită obţinerea unor răspunsuri utile pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.
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Rezultatele cercetării
Situaţia

din

comuna

Izvoru Crișului

privind

aspectele

specifice

domeniului Infrastructură
Mai mult de jumătate dintre respondenți (52,7%) apreciază că starea drumurilor
şi a trotuarelor din comună este “bună”, 7,2% consideră că starea drumurilor este “foarte
bună”, 27,2% consideră că starea drumurilor este ”nici proastă, nici bună”, 7% spun că
este “proastă”, 2,5% “foarte proastă”, în timp ce 3,4% “nu știu sau nu pot aprecia”.

Starea drumurilor și a trotuarelor din comună
3,4%
7,2%

2,5%
7%

27,20%

52,7%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună Bună
Foarte bună

Nu ştiu/nu pot aprecia
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Starea drumurilor care fac legătura cu oraşele din apropiere este “bună” în opinia
a 76,1% dintre respondenți, “foarte bună” în opinia altor 11,5%, nici “proastă” nici
“bună” în opinia altor 9,8%, “proastă” în opinia altor 0,9%, 0,4% spun că este “foarte
proastă” iar 1,3% “nu știu sau nu pot aprecia” această situaţie.

Starea drumurilor care fac legătura cu orașele din apropiere
0,4%
1,3%

0,9%
9,8%

11,5%

76,1%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună

Bună

Foarte bună

Nu ştiu/nu pot aprecia
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Persoanele investigate consideră că situaţia energiei electrice din comună este
“bună” in proporție de 66%, în timp ce alţi 20,4% dintre respondenţi apreciază această
situaţie că fiind “foarte bună”, 7,6% spun că nu este”nici proastă, nici bună”, 3,5% spun
că este “foarte proastă” iar 2,5% “nu știu sau nu pot aprecia” această situaţie.

Situația energiei electrice din comună
2,5%
3,5%
7,6%
20,4%

66%

Foarte proastă

Nici proastă, nici bună

Bună

Foarte bună

Nu ştiu/nu pot aprecia
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Situația rețelei de apă potabilă din comună este “foarte proastă” în opinia a 26,4%
dintre respondenți, 11,5% spun că este “proastă”, 6,8% spun că este “foarte bună”, 16,6%
spun ca nu este “nici bună, nici proastă”, 35,7% spun ca este “bună” iar 3% “nu știu sau
nu pot aprecia”.

Situația rețelei de apă potabilă din comună

3%
6,8%
26,4%

35,7%
11,50%

16,6%

Foarte proastă
Nici proastă, nici bună
Foarte bună

Proastă
Bună
Nu știu/nu pot aprecia
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Situaţia iluminatului public este considerată “bună” (75,3%) şi “foarte bună”
(18,7) de aproape toţi locuitorii comunei.

Situația iluminatului public din comună
1,3%

0,4%

0,30%

4%
18,7%

75,3%

Foarte proastă
Nici proastă, nici bună
Foarte bună

Proastă
Bună
Nu ştiu/nu pot aprecia
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Doar 0,8% dintre cei investigaţi apreciază că situaţia accesului la telefonia fixă în
comună este proasta, 1,3% spun că este “foarte proastă”, 8,5% susțin că este ”nici
proastă, nici bună”, 59,8% susțin că este “bună”, 18,1% susțin ca este “foarte bună” în
timp ce 11,5% “nu știu sau nu pot aprecia” acest aspect.

Situația accesului la telefonia fixă din comună
1,3%
11,5%

0,80%
8,5%

18,1%

59,8%

Foarte proastă
Nici proastă, nici bună
Foarte bună

Proastă
Bună
Nu știu/nu pot aprecia
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Se poate afirma că aproape toţi respondenţii sunt mulţumiţi de accesul la telefonia
mobilă pe care îl au în comună, întrucât 74% dintre ei consideră că situaţia accesului la
telefonia mobilă este “bună” și “foarte bună”.

Situația accesului la telefonia mobilă din comună
2,5% 1,3% 2,6%
10,2%
19,6%

63,8%

Foarte proastă
Nici proastă, nici bună
Foarte bună

Proastă
Bună
Nu știu/nu pot aprecia
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În ceea ce priveşte situaţia parcurilor şi a spaţiilor verzi existente în comună, se
constată că 13,2% dintre reprezentanţii comunei “nu știu sau nu pot aprecia” nici un
răspuns privitor la acest aspect, 3,8% din cei intervievați consideră că situația parcurilor și a
spațiilor verzi este “foarte proastă”, 12,7% consideră că situația parcurilor și a spațiilor
verzi este “proastă”, 36% spun că situația este “bună”, 2,1% spun că este “foarte bună” iar
34% spun că situaţia parcurilor şi spaţiilor verzi nu este „nici proastă, nici bună”.

Situația parcurilor și spațiilor verzi din comună

3,8%
13,2%
2,1%

36%

Foarte proastă
Nici proastă, nici bună
Foarte bună

12,7%

34%

Proastă
Bună
Nu știu/nu pot aprecia
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11% dintre respondenţi “nu știu sau nu pot aprecia” situaţia locurilor de agrement
din comună, 20,4% apreciază situaţia locurilor de agrement existente în comună ca fiind
“proastă”, 13,6% spun că este “foarte proastă”, 24,3% spun că situația nu este „nici
proastă, nici bună”, 29% spun că este “bună” iar 1,7% spun că este “foarte bună”.

Situația locurilor de agrement din comună

1,7%

11%

13,6%

20,4%
29%

24,3%

Foarte proastă
Nici proastă, nici bună
Foarte bună

Proastă
Bună
Nu știu/nu pot aprecia
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În ceea ce privește spațiile de joacă pentru copii existente în comună, 3,8% dintre
respondenți “nu știu sau nu pot aprecia” această situaţie, 1,8 % consideră aceasta situație
“proastă”, 1,7% spun că este “foarte proastă”, 16,2% consideră că situația este nici
“proastă” nici “bună”, 63,8% spun că este “bună” iar 12,7% spun că este “foarte bună”.

Situația spațiilor de joacă pentru copii din comună
1,7% 1,8%
3,8%
12,7%

16,2%

63,8%

Foarte proastă
Nici proastă, nici bună
Foarte bună

Proastă
Bună
Nu știu/nu pot aprecia
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Situaţia din comuna Izvoru Crişului
domeniului Mediu

privind aspectele specifice

Cea mai mare parte a subiecţilor investigaţi, 33,7%, apreciază reţeaua de
distribuţie a apei şi canalizare din comună ca fiind “bună”, 22,5% spun că nu este”nici
proastă, nici bună”, 11,5 % dintre respondenţi o consideră “proastă”, 25% “foarte
proastă” iar 1,3% o consideră “foarte bună”.

Situația rețelei de distribuție a apei și canalizare din
comună

1,3%

25%
33,7%

11,5%

22,5%
Foarte proastă
Nici proastă/nici bună
Foarte bună

Proastă
Bună
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Curăţenia din comună este “bună” în opinia a 60,8% dintre respondenți, 1,3%
spun că este “foarte bună”, nici “bună” nici “proastă” în opinia altor 25,1%, 6,4% spun că
este “proastă”, 3,4% o consideră “foarte proastă” iar 3 % “nu știu sau nu pot aprecia”
această situație.

Situația curățeniei din comună
1,3%

3,4%

3%
6,4%

25,1%

60,8%

Foarte proastă
Nici proastă, nici bună
Foarte bună

Proastă
Bună
Nu știu/nu pot aprecia
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Serviciile de colectare a gunoiului şi deşeurilor sunt bune în opinia a 76% dintre
cei investigaţi, 12% spun că serviciie sunt foarte bune, 4% spun că serviciile nu sunt nici
proaste, nici bune, 6% spun că sunt proaste iar 2% “nu știu sau nu pot aprecia” aceste
servicii.

Situația serviciilor de colectare a gunoiului și
deșeurilor
2%
6%

4%

12%

76%

Proastă
Bună
Nu știu/nu pot aprecia

Nici proastă, nici bună
Foarte bună
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Mai mult de jumătate dintre respondenţi consideră calitatea aerului din comună ca
fiind “bună” (40,4%) și “foarte bună” (11,5%).

Calitatea aerului
1,2%
13,3%

10,6%

11,5%

23%

40,4%

Foarte proastă
Nici proastă, nici bună
Foarte bună

Proastă
Bună
Nu știu/nu pot aprecia
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Situaţia din comuna Izvoru Crişului privind aspectele specifice domeniului
Economie
Din numărul total de persoane investigate 29,3% sunt de părere că situaţia privind
oportunităţile de găsire a unui loc de muncă în comuna Izvoru Crişului este “foarte
proastă”, 23,5% clasifică această situaţie drept “proastă”, 5,5% consideră această situaţie
ca fiind nici proastă nici “bună” iar 4,7% spun că este “bună”.

Oportunitățile de a găsi un loc de muncă

4,7%
5,5%

29,3%

23,5%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună

Bună
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4,2 % din persoanele investigate apreciază că situaţia referitoare la numărul şi
diversitatea IMM-urilor existente în comună este “foarte proastă”, 6,8 % consideră că
această situație este “proastă”, 34,5%”nici proastă, nici bună”, 23% spun că este “bună”
iar 31,5% “nu știu sau nu pot aprecia” această situație.

Numărul și diversitatea intreprinderilor mici și
mijlocii
4,2%
6,80%

31,5%

34,5%

23%

Foarte proastă
Nici proastă, nici bună
Nu știu/nu pot aprecia

Proastă
Bună
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Capacitatea de atragere a investitorilor în comună este “proastă” în proporție de
30,6%, 17% spun că este “foarte proastă”, 20,8% spun că este „nici proastă, nici bună”,
6,6% spun că este “bună” iar 25% “nu știu sau nu pot aprecia” această situaţie.

Capacitatea de atragere a investitorilor

17%
25%

6,6%
30,6%

20,8%

Foarte proastă
Nici proastă, nici bună
Nu știu/nu pot aprecia

Proastă
Bună
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32% dintre persoanele investigate consideră că situaţia suprafeţelor agricole din
comună este “bună”, 1,3% spun că este “foarte bună”, 31% apreciază această situaţia ca
fiind “nici bună, nici proastă”, 14,4% este “proastă”, 3% este “foarte proastă” iar 18,3%
“nu știu sau nu pot aprecia” această situație.

Suprafețele agricole din comună

3%
18,3%

14,4%

1,3%

31%
32%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună

Bună

Foarte bună

Nu știu/nu pot aprecia
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În ceea ce priveşte calitatea culturilor şi dotarea cu echipamente agricole, 21,3 %
dintre reprezentanţii comunităţii cred că situaţia comunei din acest punct de vedere este
“bună”, 2,5% spun că este “foarte bună”, 29,3% apreciază că nu este “nici bună, nici
proastă”, 22,6% apreciază că este “proastă”, 4,3% apreciază ca este “foarte proastă” iar
20% “nu știu sau nu pot aprecia”.

Calitatea culturilor și dotarea cu echipamente agricole
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Situaţia comunei referitor la creşterea animalelor este “bună” în opinia a 20,4 %
dintre cei investigaţi, 1,3% spun că este “foarte bună”, 30,6% apreciază că situaţia
comunei din această perspectivă nu este „nici proastă, nici bună”, 26% apreciază că este
“proastă” iar 15,3% din totalul respondenților “nu știu sau nu pot aprecia”.

Creșterea animalelor
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Cumulat, aproape jumătate dintre persoanele investigate consideră că situaţia
comunei referitoare la prelucrarea şi comercializarea de produse din producţia
agricolă/animală existentă este “foarte proastă” (29,4%) sau “proastă” (11%). Un alt
procent semnificativ, de 28,1%, este deţinut de cei care apreciază situaţia comunei din
acest punct de vedere ca fiind medie, adică „nici proastă, nici bună”, 8,5% apreciază ca
este “bună”, 1,3% spun că este ”foarte bună” iar 21,7% “nu știu sau nu pot aprecia”.

Prelucrarea și comercializarea de produse din
producția agricolă/animală exitentă
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Situaţia halelor agroalimentare şi a târgurilor de animale din comună este “foarte
proastă” în opinia a 16,2 % dintre cei chestionaţi, “proastă” conform părerii altor 37%,
17% spun că situaţia nu este „nici proastă, nici bună”, 12% spun că este “bună”, 0,8%
spun că este “foarte bună” iar 17% dintre ei “nu știu sau nu pot aprecia” această situație.

Hale agroalimentare și târguri de animale
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Referitor la potenţialul comunei pentru dezvoltarea afacerilor în sectorul
serviciilor, 28,9% din totalul celor investigaţi, cotează acest potenţial nici prost nici bun,
urmate de ponderea celor care apreciază că situaţia comunei din acest punct de vedere ca
fiind “proastă” (28,1%).

Potențialul comunei pentru dezvoltarea afacerilor în
sectorul serviciilor
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Aproape jumătate dintre persoanele intervievate, 48,3%, consideră că posibilitatea
de a face cumpărături în comună este “bună”, 5,1% spun că este “foarte bună” 27%
apreciază că este “nici bună, nici proastă”, 12,8% apreciază că este “proastă”, 3% spun că
este “foarte proastă” iar 3,8% “nu știu sau nu pot aprecia”.
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În procent de 11%, populația apreciază că situaţia comunei în privinţa numărului
de turişti care o vizitează este “proastă”. Subiecţii consideră că situaţia comunei din acest
punct de vedere, este “foarte proastă” în proporție de 4,2%, 27,7% spun că situația nu este
nici “proastă” nici “bună”, 31,5% dintre respondenţi spun că este “bună”, 6,8% spun că
este “foarte bună” iar 18,8 % “nu știu sau nu pot aprecia” această situaţie.
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Persoanele investigate spun că situaţia unităţilor de cazare pentru turişti este
“bună” (29,4%), “foarte bună” (6,8%),”nici proastă, nici bună” (28,5%), “proastă”
(11,1%), “foarte proastă” (3,8%) iar 20,4% “nu știu sau nu pot aprecia” această situaţie.
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Situaţia comunei în privinţa valorificării zonelor şi obiectivelor turistice este
“foarte proastă” în opinia celor investigaţi (9,8%), este “proastă” în opinia altor 21,3%
dintre respondenţi, este „nici proastă, nici bună” în opinia a 29,8% dintre respondenți,
22,9% spun că este “bună” iar 1,3% “foarte bună”.

Valorificarea zonelor și obiectivelor turistice
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Situaţia din comuna Izvoru Crişului
domeniului Social

privind aspectele specifice

53,4% din totalul persoanelor investigate apreciază că starea serviciilor de
sănătate oferite de personalul dispensarului din comună este “bună”, 10,2% spun că este
“foarte bună” 19,2% consideră ca fiind nici “proastă” nici “bună”, 5,3% consideră ca
fiind “foarte proastă”, 7,9% consideră ca fiind “proastă” iar un procent de 4% dintre cei
chestionaţi “nu știu sau nu pot aprecia” această situaţie.

Starea serviciilor de sănătate oferite de personalul
dispensarelor
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Dotarea dispensarelor din comună este “bună” în opinia a 43,2% dintre persoanele
chestionate, 10,5% spun că este “foarte bună”, nici “bună” nici “proastă” conform părerii
exprimate de alţi 23,4% dintre cei anchetaţi, 15,9% spun că este “proastă”, iar 7% “nu
știu sau nu pot aprecia” această situație.
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50,9% dintre reprezentanţii comunităţii sunt de părere că posibilitatea de
cumpărare a medicamentelor din comună este “bună”, 10,3% spun că este “foarte bună”,
alţi 24,7% cataloghează această situaţie nici “bună” nici “proastă”, 4,1% spun că situația
este “proastă”, 3,2% spun că este “foarte proastă” iar 7% dintre respondenți “nu știu sau
nu pot aprecia”.

Posibilitatea de a cumpăra medicamente
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37,8% din persoanele investigate

apreciază calitatea serviciilor educaţionale

oferite de şcolile din comună ca fiind “bună”, 12,2% spun că este “foarte bună”, 7,8%
spun că este “foarte proastă”, 3,9% spun că este “proastă”, 32,7% a respondenţilor
evaluează aceste servicii nici bune nici proaste iar 10% “nu știu sau nu pot aprecia”
această situație.

Serviciile educaționale furnizate de școlile din
comună
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Calitatea serviciilor educaţionale furnizate de grădiniţele din comună este “bună”
conform părerii exprimate de 53,4% dintre reprezentanţii comunei, 4,7% spun că este
“foarte bună”, 3,4% spun că este “foarte proastă”, 5,8% spun că este “proastă” iar nici
“bună” nici “proastă” potrivit altor 32,7% dintre respondenţi.

Serviciile educaționale furnizate de grădinițele din
comună
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Referitor la aspectul şi frecvenţa utilizării căminului cultural din comună, mai
mult de jumătate dintre cei chestionaţi (60,3%) apreciază că această situaţie este “bună”,
23,8% spun că este “foarte bună”, 15,3% spun că situația nu este”nici proastă, nici bună”
iar alţi 1,6% “nu știu sau nu pot aprecia”.

Aspectul și frecvența utilizării căminului cultural
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În ceea ce priveşte aspectul bisericilor din comună, cea mai mare parte a celor
investigaţi (43,2%) apreciază că situaţia acestora este “bună”, 50,2% dintre respondenți
spun că este “foarte bună”, 3,2% apreciază această situaţie nici “bună” nici “proastă” iar
3,4% dintre ei “nu știu sau nu pot aprecia” această situație.
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Din numărul total de persoane investigate, 2% consideră că organizarea de
evenimente culturale în comună este “proastă”, 60% spun că este “bună”, 32,1% spun că
este “foarte bună”, 3,7% spun că situația nu este „nici proastă, nici bună” iar 2,2% dintre
respondenţi “nu știu sau nu pot aprecia”.

Organizarea de evenimente culturale în comună
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Situaţia

comunei

referitor

la

posibilităţile

pe

care

le

oferă

pentru

practicarea activităţilor sportive (fotbal, tenis, volei, etc.) este “proastă” în opinia a
23,4% dintre respondenţi, 27,8% din aceștia apreciază că această situaţie nu este „nici
proastă, nici bună”, 3,4% spun că este “foarte proastă”, 43,3% spun că este “bună” iar
2,1% “nu știu sau nu pot aprecia” această situație.

Posibilitățile de practicare a activităților sportive
2,1% 3,4%

23,4%

43,3%

27,8%

Foarte proastă

Proastă

Nici proastă, nici bună

Bună

Nu știu/nu pot aprecia

Pagina

Material realizat de S.C. PROSOFT CONSTRUCT S.R.L.
2014

287

Strategia de dezvoltare a comunei Izvoru Crişului pentru perioada 2014 - 2020
53,9% dintre persoanele investigate cred că situaţia comunei privind nivelul
infracţionalităţii este “bună”, 9,8% spun că este “foarte bună”, 27,9% apreciază situaţia
comunei din acest punct de vedere ca fiind nici “bună” nici “proastă”, 5,9% spun că este
“proastă” iar 2,5% “nu știu sau nu pot aprecia” această situație.

Nivelul infracționalității
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Aproape jumătate dintre persoanele investigate (42%) cotează situaţia comunei
privind persoanele fără loc de muncă ca fiind “proastă” (23,7) şi “foarte proastă” (18,3),
14,3% spun că situaţia persoanelor fără loc de muncă nu este „nici proastă, nici bună”,
10,7% spun că este “bună”, 9,6% spun că este “foarte bună” iar 23,4% dintre respondenți
“nu știu sau nu pot aprecia” această situație.

Persoanele fără loc de muncă
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Situaţia din comuna Izvoru Crişului privind aspectele specifice
domeniului Administraţie Publică Locală

Situaţia din comună privind informarea locuitorilor comunei cu privire la
oportunităţile existente de afaceri, de angajare, etc. este cotată drept “foarte proastă” de
3,2% dintre respondenţi, “proastă” de alţi 4,3% dintre cei chestionaţi, 39,9% spun că
situația nu este „nici proastă, nici bună”, 42,3 spun că este “bună” iar 0,3% dintre ei “nu
știu sau nu pot aprecia” această situație.

Informarea locuitorilor cu privire la oportunitățile de
angajare,afaceri
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38% dintre persoanele investigate consideră că situaţia privind modul de încasare
al taxelor locale în comună este “bună”, 35,7 % apreciază că este nici “proastă” nici
“bună”, 23% spun că este “proastă” iar 3% “nu știu sau nu pot aprecia” această situaţie.

Modul de încasare a taxelor și impozitelor
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Situaţia referitoare la liniştea şi ordinea publică din comună este “bună” potrivit
părerii exprimate de 67 % din cei investigaţi, nici “bună” nici “proastă” în opinia a 29%
dintre respondenţi iar 3% spun că este “foarte bună”.
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