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Argument 

Inițiativa de a elabora și implementa Strategia de Dezvoltare a Comunei TREZNEA, reprezintă un 

demers temerar de a pune bazele unei platforme comune de acțiune la scară națională și locală, care 

să dea consistență eforturilor comune, să modeleze viitorul României și să influențeze semnificativ 

calitatea vieții oamenilor pentru mai multe decenii în viitor, în condițiile șanselor, oportunităților și 

rigorilor generate de globalizare, integrare în Uniunea Europeană și extindere a societății bazate pe 

tehnologia informației și a comunicațiilor. 

Această strategie reprezintă un proiect deschis, menit să răspundă eficient și operativ la schimbările 

tot mai rapide generate de mediul economic, la conjuncturi interne și externe, la constrângerile 

existente și la cele produse de statutul României, de membru cu drepturi depline al comunității 

europene și euro-atlantice. 

Tranziția de la perspectivele pe termen scurt care își au virtuțile, dar și limitele lor, la perspectivele pe 

termen mediu și lung, care să armonizeze cerințele și direcțiile dezvoltării României cu cele ale 

integrării euro-atlantice a devenit o necesitate indiscutabilă. 

Luând în considerare necesitatea alinierii și adaptării spațiului urban și rural românesc la cerințele UE, 

prin promovarea unui sector eficient și viabil din punct de vedere economic și social, strategia Comunei 

Treznea stabilește principalele direcții de dezvoltare a comunității locale. 

Viziunea cetățenilor Comunei Treznea este în spiritul dezvoltării zonei din punct de vedere economic 

și social, printr-o valorificare mai eficientă a resurselor locale, atragerea investițiilor și investitorilor, 

revigorarea tradițiilor și punerea în valoare a poziționării geografice, în deplin respect față de mediul 

înconjurător. 

În următorii 4 ani (2017 - 2020), Comuna TREZNEA își propune să devină o localitate reper pentru 

dezvoltarea comunităților rurale autentice prin mobilizarea tuturor actorilor implicați în viața 

comunității (cetățeni, autorități publice locale și regionale, societate civilă, actori economici) 

materializată într-o bună valorificare a potențialului tradițional, natural, social și economic al localității 

și în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. Acțiunile de dezvoltare economică locală și de promovare 

a turismului vor fi punctul de plecare pentru o comună modernă și prosperă, un motiv de mândrie 

pentru locuitorii săi care vor fi astfel motivați să rămână în comunitate.  

Strategia de dezvoltare durabilă a Comunei TREZNEA conturează și definește o imagine fidelă a 

obiectivelor strategice și a căilor de operaționalizare a acestora, pe care administrația publică locală 

și le-a asumat pentru orizontul de timp 2017 - 2020.  

Necesitatea acestei lucrări apare în contextul României ca țară a Uniunii Europene și a accesării 

fondurilor comunitare. Acest aspect creează pe de o parte oportunitatea dezvoltării durabile a 

comunităților cu ajutorul fondurilor europene, dar în același timp se creează noi presiuni asupra 

competitivității economiei locale. 

Valorificarea acestor noi oportunități cere însă alocarea unor resurse semnificative din partea 

actorilor locali, atât la nivelul capacității administrative necesare pentru accesarea, implementarea 

și monitorizarea adecvată a acestor fonduri, cât și de ordin financiar, de furnizare a confinanțării 

obligatorii. 
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Capitolul 1.  

Metodologia de elaborare a strategiei privind 

dezvoltarea durabilă  

1.1.  CONSIDERAȚII GENERALE 

"Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care asigură necesitățile prezente fără a compromite 

posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități." 

(Raportul Comisiei Brundtland 1987) 

Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor decenii, 

în cadrul unor dezbateri stiințifice aprofundate pe plan internațional și a căpătat valențe politice precise 

în contextul globalizării. 

În istoria recentă, prima semnalare a faptului că evoluțiile economice și sociale ale statelor lumii și ale 

omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecințele activității umane asupra cadrului natural 

s-a făcut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat ”Limitele creșterii” (Raportul Meadows).  

Documentul sintetiza datele privind evoluția a cinci parametri (creșterea populației, impactul 

industrializării, efectele poluării, producția de alimente și tendințele de epuizare a resurselor naturale), 

sugerând concluzia că modelul de dezvoltare practicat în acea perioadă nu poate fi susținut pe termen 

lung. 

1.2.  PRINCIPIILE DEZVOLTĂRII STRATEGICE DURABILE 

În cadrul celei de-a 12-a sesiuni a Conferinței Europene a Ministerelor Responsabile pentru Planificare 

Regională, organizate în anul 2000 la Hanovra, au fost adoptate de către țările EU15 politicile de 

dezvoltare spațială ce își propun atingerea obiectivelor de coeziune socio-economică la nivel 

comunitar, între țările membre. Aceste politici înglobează cele 9 principii ale dezvoltării strategice 

durabile, principii care fac referire la: 

▪ cunoașterea profundă a teritoriului de administrat și a contextului general, macro-economic, 

politic și social; 

▪ alocarea optimă de resurse (financiare, umane și instituționale) și a instrumentelor de 

implementare și evaluare necesare; 

▪ implicarea actorilor locali și a comunității în dezvoltarea lor urbană; 

▪ orientarea acțiunilor de management către piață, astfel încât strategiile să dezvolte și să 

mențină o corespondență reală între obiectivele și resursele unei comunități; și  

▪ orientarea acțiunilor către posibilitățile rentabile de specializare și oportunitățile din mediul 

înconjurător, astfel încât să se creeze un mediu atractiv și de calitate pentru locuitori, prin 

intermediul unor servicii corespunzătoare, care să conducă la o forță de muncă calificată, la 

dezvoltarea sectorului privat și îmbunătățirea productivității, la creșterea standardului de viață 

și protecția identității culturale. 

1.3.  PLANIFICAREA STRATEGICĂ 

Planificarea strategică este un concept care trebuie să se regăsească în toate acțiunile de dezvoltare 

ale unei comunități, nu doar în relația dezvoltare-mediu.  
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Experiența internațională a reliefat că proiectele și programele operaționale funcționează cel mai 

eficient atunci când fac parte dintr-un cadru coerent și când există o coordonare la nivel strategic. 

Astfel că, orice comunitate modernă trebuie să asimileze și să promoveze o viziune strategică în 

ceea ce privește dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate 

administrativă descentralizată și ineficientă, în cadrul căreia se pot rata oportunități și se pot 

consuma irațional resurse prețioase. 

În consecință, este necesară o prioritizare clară a inițiativelor de dezvoltare, fundamentată pe o 

analiză riguroasă a situației locale specifice, astfel încât să fie maximizat impactul socio-economic 

al acestor investiții, în contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru mobilizare în orizontul 

de timp 2017 - 2020. 

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare a fost complex, laborios și a implicat utilizarea unei 

game variate de instrumente metodologice, oferind posibilitatea identificării nevoilor de dezvoltare 

ale zonei și, ulterior, selectării domeniilor prioritare și tipurilor de intervenții pentru perioada vizată de 

aceasta. Analizele, consultările publice derulate, implicarea proactivă a administrației publice locale 

au generat idei și opinii valoroase, pe baza cărora s-au conturat elementele strategiei de dezvoltare 

a Comunei TREZNEA pentru orizontul 2017 - 2020.  

Strategia de dezvoltare este un instrument cu caracter programatic, ce va fi supus unui proces de 

ajustare în intervalul de timp acoperit. Strategia va permite focalizarea și ajustarea continuă a 

eforturilor administrației publice locale, orientate către satisfacerea nevoilor locuitorilor Comunei 

TREZNEA, către creșterea calității vieții acestora, bazate pe promovarea identității locale. 

Strategia are în vedere crearea condițiilor pentru valorificarea potențialului local, zonal și a 

oportunităților pentru dezvoltare prin menținerea și îmbunătățirea elementelor de ordin economic, 

social și de mediu, esențiale pentru prosperitatea pe termen lung a cetățenilor. 

Strategia a fost construită pornind de la elementele specifice Comunei TREZNEA: datele economice, 

demografice, de infrastructură, mediu, amenajarea teritoriului, distribuția serviciilor etc., precum și 

pe o evaluare riguroasă a modului în care comunitatea dorește să evolueze. 

Strategia de dezvoltare durabilă este un instrument util din mai multe perspective:  

▪ permite identificarea nevoilor de dezvoltare, respectiv a potențialului de dezvoltare a zonei;  

▪ permite utilizarea eficientă a resurselor, prin direcționarea acestora către prioritățile de 

dezvoltare stabilite;  

▪ permite identificarea unor soluții la problemele cu care se confruntă și operaționalizarea 

acestora;  

▪ permite atragerea de fonduri din surse rambursabile și / sau nerambursabile;  

▪ permite transparența decizională, elaborarea strategiei implicând un proces de consultare 

publică. 

O analiză a evoluțiilor la nivel zonal, regional, național și european arată incontestabil că 

supraviețuirea și dezvoltarea armonioasă a colectivităților locale, depinde aproape exclusiv și în 

egală măsură de capacitatea Primăriei și a Consiliului Local: 

▪ de a înțelege contextele economic, legislativ și cel privind fenomenului de globalizare; 

▪ de a identifica obiectivele și prioritățile de acțiune și dezvoltare; 

▪ de a implementa proiecte concrete și de a angaja reformele necesare; 
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▪ de a atrage și a motiva societatea civilă; 

▪ de a reabilita și a dezvolta infrastructurile publice; 

▪ de a crea un cadru instituțional și un mediu de afaceri stimulant pentru întreprinzătorii și 

investitorii privați; 

▪ de a proteja și a valoriza mediul și resursele locale și zonale; 

▪ de a amenaja spațiul comunitar pentru a-i spori calității ambientale, și de a se integra în 

structuri asociative intercomunitare (între consilii locale limitrofe). 

Responsabilitatea de a elabora, adopta și respectiv de a aplica o strategie de dezvoltare pentru 

Comuna TREZNEA, din județul Sălaj, revin așadar Consiliului Local, și respectiv Primarului, ca 

instituție executivă, în conformitate cu atribuțiile lor legale. 

Ca urmare a procesului de descentralizare, creșterea nivelului de autonomie locală mărește atât 

libertatea de decizie a Consiliului Local cât și responsabilitățile sale de mediator și catalizator al vieții 

economice și sociale în care este chemat să joace un rol fundamental, în strâns parteneriat cu 

societatea civilă și cu mediul antreprenorial. 

1.4.  ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI TREZNEA 

Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă a Comunei TREZNEA a fost inițiat ca 

răspuns la interesul exprimat de către Consiliului Local al Comunei TREZNEA pentru elaborarea 

unui demers strategic. În cadrul acestui proces, au fost luate în calcul toate dimensiunile și 

caracteristicile factorilor cu care comunitatea se află în relații de interdependență, au fost efectuate 

analize ale teritoriului și s-au consultat documente strategice naționale, iar rezultatele obținute au 

fost corelate cu date statistice, sondaje de opinie și analize efectuate în teren. 

În vederea elaborării strategiei, prima întrebare fundamentală la care s-a căutat un răspuns a fost: 

„Unde ne situăm în acest moment?”. S-au colectat date pentru ca pe baza lor să se realizeze 

diagnoza și analiza comunității din Comuna TREZNEA la momentul actual. S-a realizat analiza 

SWOT pentru a identifica pe ce se pot baza liniile directoare ale strategiei și care sunt condițiile mai 

puțin prielnice care ar putea să prejudicieze demersurilor în timp. 

S-a procedat la solicitări de date oficiale, interviuri și discuții libere cu angajații primăriei și alte 

persoane cheie din Comuna TREZNEA. S-a urmărit colectarea unui volum considerabil de date, din 

mai multe surse pentru a asigura astfel, prin metoda comparării, veridicitatea acestora și o imagine 

de ansamblu. Colectarea de date relevante și într-o cantitate suficientă a fost necesară pentru a 

radiografia eficient și real tema de interes. Pentru a obține date și informații oficiale s-a recurs la 

solicitări către instituții care dețin baze de date relevante. 

A doua întrebare la care am încercat să formulăm un răspuns a fost: „Unde ne-ar plăcea să 

ajungem / să ne vedem?”. Am considerat oportun să găsim cel puțin un răspuns empiric încă din 

primele faze de lucru pentru ca pe baza acestor obiective generale identificate să se poată clarifica 

în mod prioritar informațiile relevante pentru a fi colectate. S-a pornit în acest demers cu rezerva că 

după realizarea analizei SWOT se va reveni asupra acestor obiective cu eventuale completări și 

modificări.  
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Capitolul 2.  

PLANIFICAREA STRATEGICĂ LA NIVEL EUROPEAN, 

NAŢIONAL, REGIONAL 

Elementele strategiei de dezvoltare durabilă ale Comunei TREZNEA, din județul Sălaj, se 

fundamentează ținând cont de orientările strategice privind politica de coeziune la nivel european și 

național, de prioritățile determinate de Strategia Europa 2020, de prioritățile stabilite în Cadrul 

Strategic Comunitar pentru perioada 2014-2020, precum și de planificarea strategică națională și 

regională. 

Așadar, strategia a fost elaborată pe tipologia socio-economică, nevoile și potențialul de dezvoltare 

ale Comunei TREZNEA, evidențiind corespondența cu prioritățile europene și naționale, precum și 

cu tendințele de dezvoltare, la nivel național, regional și județean. 

2.1. CADRUL STRATEGIC EUROPEAN DE DEZVOLTARE DURABILĂ  

EUROPA 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă 

incluziunii 

Comisia Europeană a dat publicității la data de 3 martie 2010, Comunicarea EUROPA 2020 – O 

strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. Strategia 

europeană de creștere economică pentru perioada 2011-2020 a apărut pe fondul unei crize 

economico-financiare profunde și al intensificării provocărilor pe termen lung, precum globalizarea, 

presiunea asupra utilizării resurselor, respectiv îmbătrânirea populației. 

Scopul general al strategiei este acela de a ghida economia Uniunii Europene în deceniul 2011-2020 

pentru ieșirea din criză, care ”[...] să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune 

socială. Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a economiei sociale de piață a Europei pentru 

secolul al XXI-lea.” 

Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc: 

▪ creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; 

▪ creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, mai ecologice și mai competitive; 

▪ creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței 

de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. 

Privitor la definirea direcției de evoluție până în anul 2020, Comisia Europeană propune următoarele 

cinci obiective principale ale Uniunii Europene, interconectate și cruciale: 

1) Ocuparea forței de muncă: 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar 

trebui să aibă un loc de muncă; 

2) Cercetare și dezvoltare: 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D); 

3) Schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei: o reducere a emisiilor de gaze cu efect 

de seră majorată la 20% sau chiar 30% dacă există condiții favorabile în acest sens, față de 
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nivelurile înregistrate în anul 1990; creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă până 

la 20%; creșterea eficienței energetice cu 20%. 

4) Educație: rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin 

40% din generația tânără ar trebui să aibă studii superioare; 

5) Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale: numărul persoanelor amenințate de sărăcie 

ar trebui redus cu 20 de milioane. 

Cele cinci obiective principale ale Strategiei 2020 definesc poziția pe care UE dorește să o atingă în 

2020 și orientările integrate stabilesc orientările de politică pe termen mediu. În vederea obținerii de 

rezultate, a fost pusă în aplicare o guvernanță economică mai puternică. Ea traduce prioritățile 

tematice și obiectivele strategiei Europa 2020 într-un ciclu anual de supraveghere multilaterală axată 

pe rapoartele naționale și pe recomandările specifice pentru fiecare țară.1  

Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei priorități - o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii - dar nu sunt exhaustive: pentru a sprijini realizarea acestora. De aceea va fi necesară 

întreprinderea unei game largi de acțiuni la nivelul național, al UE și internațional. 

O reflectare în oglindă a transpunerii acestor obiective indică liniile care trebuie urmate și de 

România în calitate de stat membru al UE. 

Obiectivul Ținta UE Ținta România 

Ocuparea forței de muncă 75% 70% 

Cercetare și dezvoltare 3% 2% 

Schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei:  

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră -20% -19% 

Creșterea ponderii surselor de energie regenerabilă 20% 24% 

Creșterea eficienței energetice 20% 10% 

Educație:  

Părăsirea timpurie a școlii 10% 11,30% 

Învățământ terțiar 40% 26,70% 

Lupta împotriva sărăciei și e excluziunii sociale 20.000.000 580.000 

 

Tabel nr. 1: Obiective de urmate de România în calitate de stat membru al UE 

Cele trei priorități reprezentative sunt structurate în șapte inițiative emblematice, pentru a stimula 

realizarea de progrese în atingerea fiecărui obiectiv prioritar, astfel: 

▪ „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăți condițiile-cadru și accesul la finanțările pentru 

cercetare și inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare 

în produse și servicii care creează creștere și locuri de muncă; 

                                                 

1 Elemente ale unui Cadru Strategic Comun 2014 – 2020 pentru Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul Social 

European (FSE), Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) și Fondul European pentru 
Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) 
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▪ „Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și pentru a 

facilita intrarea tinerilor pe piața muncii; 

▪ „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de internet de 

mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață digitală unică 

gospodăriilor și întreprinderilor; 

▪ „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite 

decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o 

economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile de 

energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor și a promova eficiența energetică; 

▪ „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, în 

special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și durabile în 

măsură să facă față concurenței la nivel mondial; 

▪ „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” pentru a moderniza piețele 

muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea competențelor acestora 

pe tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de participare pe piața muncii și a unei mai 

bune corelări a cererii și a ofertei în materie de forță de muncă, inclusiv prin mobilitatea 

profesională; 

▪ „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială și 

teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă să fie distribuite echitabil, iar 

persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială să li se acorde posibilitatea 

de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate2. 

2.2. CADRUL STRATEGIC COMUN (CSC) 2014 - 2020 

Atingerea țintelor din Strategia 2020 presupune contribuția tuturor politicilor comune, inclusiv a 

politicii de coeziune, într-o manieră complementară, bazată pe sprijinul reciproc. Cadrul Strategic 

Comun (CSC) răspunde acestei necesități fundamentale de sinergii politice, și transpune obiectivele 

priorităților UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în acțiuni-cheie pentru 

viitoarele Fonduri Structurale (fondurile CSC). Dispunând de o serie de precondiționalități (un cadru 

integrat pentru investiții, un sistem de aplicare verificat, asumarea responsabilității la fața locului, un 

parteneriat progresiv și abordări intersectoriale), fondurile CSC pot contribui la succesul Strategiei 

Europa 2020. 

Conform analizei anuale a creșterii din 2012, statele membre trebuie să acorde o atenție specială 

stabilirii de priorități pentru cheltuielile care favorizează creșterea în domeniile educației, cercetării, 

inovării și energiei, precum și asigurării eficienței acestor cheltuieli. 

O atenție deosebită trebuie acordată pentru menținerea sau consolidarea extinderii și eficacității 

serviciilor de ocupare a forței de muncă și a politicilor active pe piața muncii, cu accent asupra 

șomajului în rândul tinerilor, precum și pentru facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare. 

Conform Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile comune sunt 

propuse o serie de mecanisme care să încurajeze abordarea integrată în ceea ce privește 

                                                 

2 Strategia EUROPA 2020 
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programarea în vederea coordonării și obținerii de sinergii în timpul punerii în aplicare. Conform 

regulamentului, sunt prevăzute două mecanisme pentru a facilita dezvoltarea unor abordări la nivel 

local și sub-regional: dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității și investițiile 

teritoriale integrate pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune3. 

Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (bazată pe experiența inițiativei 

LEADER în cadrul dezvoltării rurale) vizează creșterea eficacității și a eficienței strategiilor de 

dezvoltare teritorială, delegând procesul de luare a deciziilor și de punere în aplicare către un 

parteneriat local format din actorii din sectorul public și cel privat și din actorii societății civile. 

Definirea ascendentă a nevoilor de dezvoltare, a obiectivelor și direcțiilor de acțiune locale trebuie 

să țină cont de prioritățile stabilite în documentele programatice naționale și regionale. 

Abordarea integrată în ceea ce privește punerea în aplicare a fondurilor CSC mai presupune investiții 

teritoriale integrate pentru FEDR, FSE și FC. O investiție teritorială integrată (ITI) este un instrument 

care prevede acorduri de realizare integrată pentru investițiile care aparțin mai multor axe prioritare 

ale unuia sau mai multor programe operaționale. Finanțările provenind din mai multe axe și programe 

prioritare pot fi grupate într-o strategie de investiții integrată pentru un anumit teritoriu sau domeniu 

funcțional. Aceasta poate lua forma unei strategii integrate pentru dezvoltarea urbană, dar și pentru 

cooperarea intermunicipală în anumite teritorii, permițând autorităților de management să delege 

punerea în aplicare a unor părți ale mai multor axe prioritare către un organism unic (o autoritate 

locală), pentru a se asigura că investițiile sunt efectuate în mod complementar.  

În cadrul unei ITI, anumite componente pot fi puse în aplicare prin dezvoltarea locală plasată sub 

responsabilitatea comunității, combinând cele două abordări. 

Potrivit aceluiași regulament sunt propuse noi mecanisme pentru a încuraja dezvoltarea de 

operațiuni integrate. Astfel, o operațiune poate beneficia de sprijin din partea unuia sau mai multor 

fonduri CSC sau al unui alt instrument al UE. Acest lucru permite implementarea de către un 

beneficiar unic a unui anumit număr de proiecte utilizând diferite surse din cadrul fondurilor CSC și, 

în anumite cazuri, din partea altor instrumente ale UE. O pre-condiție este evitarea dublei finanțări 

în cadrul fondurilor CSC sau al unui instrument al UE. Planul de acțiune comun este un tip de 

operațiune integrată, a cărui gestionare financiară se realizează exclusiv pe baza realizările și 

rezultatele convenite de comun acord între Statul Membru și Comisie. Reprezintă un grup de 

proiecte care sunt implementate de către un beneficiar desemnat, care poate fi finanțat prin FSE și 

FEDER, care nu include infrastructuri. Planul de acțiune poate face parte dintr-unul sau din mai multe 

programe operaționale, constituind un instrument util pentru planificarea integrată a diferitelor fonduri 

în vederea atingerii unui obiectiv comun. 

                                                 

3 Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului 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 al Consiliului 
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2.3. CADRUL STRATEGIC NAȚIONAL  

Strategia de dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru trecerea, într-

un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adăugată 

înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat spre îmbunătățirea continuă 

a calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul natural. 

Ca orientare generală, strategia vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen 

scurt, mediu și lung: 

▪ Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii 

indicatori ai dezvoltării durabile;  

▪ Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al țărilor 

membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile. 

Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu și lung, o creștere economică 

ridicată și, în consecință, o reducere semnificativă a decalajelor economico-sociale dintre România 

și celelalte state membre ale UE. 

La nivelul Statelor Membre, Strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul Programelor 

Naționale de Reformă (PNR).  

Obiective privind Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030: 

▪ modernizarea și dezvoltarea rețelei de transport de interes european și național; 

▪ creșterea condițiilor de siguranță și a calității serviciilor; 

▪ liberalizarea pieței interne de transport; 

▪ stimularea dezvoltării economiei și a competitivității; 

▪ întărirea coeziunii sociale și teritoriale la nivel regional și național; 

▪ compatibilitatea cu mediul înconjurător. 

Obiective privind Strategia de transport intermodal în România 2020: 

▪ modernizarea și/sau construirea unor terminale intermodale și a infrastructurii aferente; 

▪ realizarea unor servicii intermodale de calitate; 

▪ implementarea unui sistem de urmărire, planificare și management a transportului; 

▪ intermodal de marfă, utilizând sistemele inteligente de transport disponibile pe piață; 

▪ stimularea promovării sistemului național de transport intermodal. 

Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național al României 2007-2026 are ca principale 

obiective transformarea României într-o destinație turistică de calitate pe baza patrimoniului său 

natural și cultural.  

Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 are următoarele obiective: 

▪ Valorificarea periferalității prin dezvoltarea rolului de conector și releu la nivel continental și 

intercontinental; 

▪ Racordarea la rețeaua europeană de poli și coridoare de dezvoltare; 

▪ Structurarea și dezvoltarea echilibrată a rețelei de localități urbane; 

▪ Afirmarea solidarității urban-rural; 
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▪ Dezvoltarea rurală; 

▪ Consolidarea și dezvoltarea legăturilor inter-regionale ca suport al dezvoltării regionale; 

▪ Dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii; 

▪ Creșterea competitivității teritoriale; 

▪ Protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural. 

Prin complexitatea proceselor și fenomenelor, prin amplitudinea provocărilor și problemelor care 

necesită soluționare, dezvoltarea durabilă a României a încetat să mai fie atributul exclusiv al elitelor 

politice, economice și intelectuale. În egală măsură, dezvoltarea durabilă a țării privește pe fiecare 

cetățean al României și, în consecință, necesită antrenarea, implicarea și participarea activă a 

acestuia, în cele mai adecvate modalități, potrivit cu interesele și capacitatea sa de a contribui la 

sustenabilitatea progresului economic și social al țării. 

2.4. ARHITECTURA FONDURILOR EUROPENE NERAMBURSABILE  

ÎN PERIOADA 2014-2020 

Proiectul legislativ UE pentru perioada 2014 – 2020 face referire la următoarele premise care stau 

la baza procesului de programare a fondurilor europene nerambursabile alocate în viitorul exercițiu 

financiar: 

▪ concentrarea tematică asupra priorităților Strategiei Europa 2020 pentru o “creștere 

inteligentă, durabilă și incluzivă”, transpuse în CSC la nivel european; 

▪ un cadru unic de programare la nivelul fiecărui stat membru – numit Contract/Acord de 

Parteneriat (C/AP) 2014-2020, care va acoperi instrumentele structurale și fondurile 

destinate dezvoltării rurale și pescuitului, respectiv: Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), FEADR 

(Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) și FEPM (Fondul European pentru 

Pescuit și Afaceri Maritime); 

▪ posibilitatea elaborării unor programe multi-fond în cazul implementării instrumentelor 

structurale; 

▪ oportunități extinse pentru abordarea teritorială a programării; 

▪ un accent crescut pe performanța și monitorizarea rezultatelor; 

▪ impunerea unor condiționalități macroeconomice, ex-ante și ex-post pentru 

accesarea/cheltuirea fondurilor; 

▪ simplificarea procesului de implementare și un mai bun management al fondurilor.4 

Noutăți privind fondurile europene 

Comisia Europeană a efectuat o comparație între cadrele financiare multianuale pentru perioadele 

2007-2013 și 2014-2020. 

  

                                                 

4 Extras din Memorandum, emis de dl. Leonard ORBAN, tema: Aprobarea acțiunilor și documentelor privind pregătirea 
accesării și implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020 
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Noutăți în materie de creștere economică, locuri de muncă și coeziune 

Facilitatea „Conectarea Europei” este o schemă cu totul nouă destinată finanțării infrastructurilor 

prioritare de interes paneuropean în domeniile transporturilor, energiei și TIC. Facilitatea va fi 

gestionată în mod centralizat de Comisia Europeană și va fi finanțată din bugetul politicii de coeziune, 

dintr-o nouă secțiune a bugetului. Ratele de cofinanțare din bugetul UE vor fi mai ridicate în cazul 

investițiilor din regiunile mai sărace ale Europei. 

Se propun instrumente de finanțare inovatoare pentru a accelera și pentru a garanta investiții de mai 

mare anvergură, care ar putea fi realizate doar prin intermediul finanțării publice, în special obligațiuni 

UE pentru finanțarea proiectelor. 

Finanțarea acțiunilor de coeziune va continua să se concentreze pe regiunile și statele membre cel 

mai puțin dezvoltate. Cu toate acestea, pentru a facilita procesul de excludere progresivă a regiunilor 

din obiectivul de convergență și pentru a plasa pe aceeași poziție regiunile cu același nivel de 

prosperitate, se va crea o nouă categorie de regiuni de tranziție. 

Fondurile de coeziune se vor concentra pe investițiile care contribuie la atingerea obiectivelor 

cuantificate stabilite în Strategia Europa 2020, pe baza unor dispoziții specifice privind 

condiționalitatea. Condiționalitatea va fi de două tipuri: condiții ex ante, care trebuie îndeplinite 

înainte de efectuarea plăților, și condiții ex post, care vor permite eliberarea de fonduri suplimentare 

numai dacă se constată obținerea rezultatelor scontate. 

Fondul social european va sprijini acțiuni structurale de coeziune economică, socială și teritorială, 

prin intermediul a patru mari domenii de investiții: ocuparea forței de muncă, educație, incluziune 

socială, îmbunătățirea sistemului de administrație publică. 

De asemenea, punerea în aplicare va fi simplificată în vederea diminuării sarcinii administrative care 

le revine statelor membre. 

Fondul european de ajustare la globalizare va continua să ofere sprijin pentru lucrătorii disponibilizați 

ca urmare a unor schimbări structurale majore. În plus, acest fond își va extinde domeniul de aplicare 

pentru a reduce impactul noilor acorduri comerciale asupra agricultorilor. 

Noutăți în materie de cercetare și inovare  

Cele mai importante trei programe de finanțare pentru cercetare și dezvoltare (Programul pentru 

competitivitate și inovare, Al șaptelea program-cadru și Institutul European de Inovare și Tehnologie) 

vor fi reunite într-un cadru strategic comun, Orizont 2020, pentru a elimina fragmentarea și pentru a 

evita suprapunerile. 

Schemele de finanțare vor fi standardizate și simplificate. De asemenea, pentru toate schemele de 

finanțare va exista un set unic de reguli privind participarea, auditul, structurile de sprijin, difuzarea 

rezultatelor și schemele de rambursare. 

În ceea ce privește finanțarea, instrumentele financiare inovatoare vor ajuta la mobilizarea 

investițiilor private precum parteneriatele public-privat. 

  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI TREZNEA, JUDETUL SĂLAJ 

 

 
24 

Noutăți în materie de agricultură și mediu 

Ecologizarea a 30% din plățile directe către fermieri: pentru a se asigura că politica agricolă comună 

(PAC) contribuie la îndeplinirea de către UE a obiectivelor de mediu și a celor legate de politica 

climatică, 30% din plățile directe vor fi condiționate de respectarea unei serii de cele mai bune practici 

în materie de mediu, în plus față de obligațiile în materie de ecocondiționalitate existente. 

Convergența plăților: nivelurile ajutorului direct acordat pentru fiecare hectar vor fi adaptate progresiv 

(ținând seama de diferențele care există în continuare în ceea ce privește nivelurile de salarizare și 

costurile de producție) pentru a se asigura o repartizare mai echitabilă a plăților directe între fermierii 

europeni. Până în 2020, statele membre cu plăți directe mai mici de 90% din media UE ar trebui să 

reducă diferența dintre nivelul actual și 90% din media UE cu o treime. Această convergență va fi 

finanțată în mod proporțional de statele membre al căror nivel de plăți directe se situează peste 

media UE. 

Plafonarea nivelului plăților directe prin limitarea nivelului de bază al ajutorului direct pentru venit de 

care pot beneficia exploatațiile agricole de dimensiuni mari, ținând seama, în același timp, de 

economiile de scară ale unor structuri mai mari și de locurile de muncă directe pe care le generează 

acestea. Propunerea va permite reutilizarea economiilor în cadrul alocării bugetare pentru dezvoltare 

rurală și, prin urmare, menținerea acestora în pachetele financiare ale statelor membre care au 

realizat aceste economii. 

Alocarea fondurilor de dezvoltare rurală se va baza pe criterii mai obiective și va fi mai bine orientată 

către îndeplinirea obiectivelor acestei politici. Acest lucru va asigura un tratament mai echitabil al 

agricultorilor care desfășoară aceleași activități. 

Noutăți în materie de mediu și politici climatice 

Prioritățile aferente politicii de mediu și politicile climatice vor fi „integrate” în toate instrumentele-

cheie de finanțare ale UE, printre care se numără coeziunea, agricultura, afacerile maritime și 

pescuitul, cercetarea și inovarea, precum și în programele de asistență externă. 

Obiectivul este mărirea până la cel puțin 20% a ponderii cheltuielilor legate de politicile climatice, 

prin intermediul contribuțiilor acordate de la diversele domenii de politică, sub rezerva unor date 

concludente rezultate în urma evaluărilor impactului. Această abordare va contribui, de asemenea, 

la evitarea unei creșteri a numărului de programe și la reducerea la minimum a sarcinii 

administrative. 

Programul LIFE+ va fi continuat și va include mai multe acțiuni în domeniul climatic. Un subprogram 

consacrat politicilor climatice se va axa pe proiecte-pilot și pe proiecte demonstrative la scară mică. 

Vor fi utilizate proiecte integrate, de exemplu, pentru a promova strategii transfrontaliere de adaptare 

în zonele predispuse la inundații. Gestionarea viitorului program ar trebui să rămână centralizată, 

dar unele sarcini ar putea fi delegate unei agenții executive existente. 
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Noutăți în materie de justiție, sănătate și securitate 

Instrumentul financiar de protecție civilă (IFPC) va fi reînnoit pentru a răspunde diferitelor aspecte 

legate de gestionarea dezastrelor, și anume un răspuns mai coerent și mai bine integrat în cazuri de 

urgență, o mai bună pregătire pentru gestionarea dezastrelor și acțiuni inovatoare pentru reducerea 

riscului de dezastre. 

În domeniul afacerilor interne, numărul fondurilor va fi limitat la două: Fondul pentru migrație și azil 

și Fondul pentru securitatea internă. Ambele fonduri vor avea o dimensiune externă pentru a asigura 

continuitatea finanțării, începând în UE și continuând în țări terțe. 

Comisia prevede, de asemenea, o trecere de la programarea anuală la o programare multianuală, 

axată pe obținerea de rezultate, reducându-se astfel volumul de muncă administrativă a tuturor 

actorilor implicați. 

Diferitele programe existente în domeniul justiției vor fi reunite în cadrul unui program „Justiție” și a 

unui program „Drepturi și cetățenie” pentru a simplifica sistemul de finanțare și pentru a spori 

coerența și consecvența tuturor activităților finanțate. 

Noul program „Sănătate pentru creștere” va fi orientat către acțiuni cu o valoare adăugată clară a 

UE, în conformitate cu prioritățile Strategiei Europa 2020. Scopul principal este să se colaboreze cu 

statele membre pentru a proteja cetățenii de amenințările transfrontaliere la adresa sănătății, a spori 

viabilitatea sistemului de servicii de sănătate și a îmbunătăți sănătatea populației, încurajând în 

același timp inovarea în domeniul sănătății. 

Noutăți pe scena mondială 

Un singur instrument integrat de preaderare pentru a reflecta fondurile structurale, Fondul de 

coeziune și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR). 

Înlocuirea programelor din țările industrializate și emergente cu un nou instrument de parteneriat 

care să sprijine diplomația publică, o abordare comună și promovarea comerțului și a convergenței 

în materie de reglementare. 

Crearea unui instrument panafrican care să sprijine punerea în aplicare a strategiei comune Africa-

Europa, concentrându-se pe activități transregionale și continentale. 

Noutăți în materie de finanțare a bugetului UE 

Se propune o reformă a sistemului de resurse proprii, care constă în eliminarea actualei resurse 

proprii bazate pe TVA și în crearea a două noi resurse proprii, respectiv una bazată pe o parte din 

încasările unei taxe pe tranzacțiile financiare (TTF), iar cealaltă pe veniturile provenite din taxa 

națională pe valoarea adăugată. Scopul nu este majorarea bugetului UE, ci contribuirea la eforturile 

naționale de consolidare bugetară, prin reducerea contribuțiilor directe de la bugetele statelor 

membre. Modificările propuse vor simplifica, de asemenea, contribuțiile existente la buget și vor 

consolida legătura dintre politicile UE și finanțarea UE. 

La 28 septembrie 2011, s-a propus o directivă privind TTF a UE. TTF se va aplica pe teritoriile celor 

27 de state membre și nu va acoperi tranzacțiile efectuate de persoane fizice sau de întreprinderile  
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mici și mijlocii (IMM-uri), cum ar fi împrumuturile ipotecare, împrumuturile bancare contractate de 

IMM-uri sau contractele de asigurare. Nu se vor impozita nici tranzacțiile de schimb valutar, nici 

majorările de capital efectuate de către întreprinderi sau organisme publice. O astfel de taxă există 

deja în 10 state membre, dar acțiunea la nivelul UE este mai adecvată pentru a se evita denaturarea 

și pentru a reduce fragmentarea pieței interne. 

Estimările preliminare indică faptul că în întreaga UE veniturile generate de această taxă ar atinge 

anual 57 miliarde EUR, în funcție de reacțiile pieței. O parte din venituri ar putea fi folosite ca resurse 

proprii pentru bugetul UE, ceea ce ar duce la reducerea contribuțiilor naționale la bugetul UE și la 

diminuarea presiunii exercitate asupra bugetelor naționale. 

Noua resursă proprie bazată pe TVA va crea o legătură reală între nivelul național și nivelul UE și 

va stimula armonizarea suplimentară a sistemelor naționale de TVA. Aceasta va oferi UE venituri 

semnificative și stabile la costuri administrative și de asigurare a conformității limitate pentru 

administrațiile naționale și întreprinderi.  

Când este vorba despre resursele proprii, Consiliul adoptă o decizie în unanimitate, după ce se 

consultă cu Parlamentul European. Decizia trebuie ratificată de toate statele membre, în 

conformitate cu prevederile lor constituționale. 

Noutăți în materie de mecanisme de corecție 

Se prevede, de asemenea, o simplificare a mecanismelor de corecție, prin înlocuirea actualului 

sistem complex cu un sistem simplu de reduceri forfetare ale contribuțiilor bazate pe VNB plătite de 

către statele membre. Reforma propusă se bazează pe principiile convenite la Fontainebleau în 

1984, prin care “orice stat membru a cărui sarcină bugetară este excesivă în raport cu prosperitatea 

sa relativă poate beneficia de o corecție la momentul potrivit”. 

2.5. CAPACITATEA DE ABSORBȚIE A FONDURILOR NERAMBURSABILE 

Un subiect extrem de dezbătut cu privire la fondurile europene, se referă la capacitatea de absorbție. 

S-au efectuat numeroase analize în acest sens, încercându-se să se măsoare capacitatea de 

absorbție și să se compare cu gradul de absorbție al altor state. 

Unul dintre studiile realizate pentru Directoratul pentru Politica Regională al Comisiei Europene DG 

Regio (2002) arată că există trei factori care influențează în mod decisiv capacitatea de absorbție, 

și anume: 

▪ situația macro-economică; 

▪ situația cofinanțării; 

▪ capacitatea administrativă. 

Se consideră că al patrulea indicator al capacității de absorbție ar putea fi reprezentat de maturitatea 

întregii societăți în ceea ce privește managementul proiectelor, al programelor și al portofoliilor de 

proiecte. Am putea constata la finalizarea implementării proiectelor, că s-a înregistrat o absorbție de 

100%, dar impactul nu este cel preconizat, iar dezvoltarea la nivel comunitar nu s-a realizat așa cum 

ne-am propus. Situația ar fi cea mai costisitoare, în sensul că, ar crea o aparență de succes și ar 

exercita o povară asupra cheltuielilor publice, prin necesitatea asigurării cofinanțării. 
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Etapele în accesarea fondurilor europene sunt: 

▪ elaborarea strategiei de dezvoltare a județului / localității, identificarea și prioritizarea 

proiectelor; 

▪ consultarea factorilor interesați (a publicului) pe parcursul acestui proces; 

▪ dezvoltarea proiectului (fie apelând la o firmă de profil, selectată în urma unui proces de 

achiziție publică, fie prin resursele umane proprii ale instituției solicitante); 

▪ identificarea unei surse de finanțare; 

▪ completarea și depunerea Cererii de finanțare; 

▪ evaluarea și selecția proiectelor; 

▪ îndeplinirea condițiilor pre-contractuale (cu predilecție în cazul proiectelor de infrastructură); 

▪ semnarea Contractului de finanțare; 

▪ implementarea proiectului; 

▪ evaluarea și auditarea proiectului. 

În situația proiectelor de infrastructură, care presupun o documentație laborioasă, după identificarea 

obiectivului de realizat, se parcurg următorii pași: 

▪ realizarea unui studiu de prefezabilitate (se recomandă pentru proiecte cu valori mari și soluții 

tehnice diferite); 

▪ elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate; 

▪ atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate; 

▪ elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu; 

▪ elaborarea bugetului; 

▪ elaborarea studiului de impact asupra mediului de către o firmă de profil; 

▪ aprobarea studiului de fezabilitate; 

▪ elaborarea cererii de finanțare pe baza studiilor efectuate de către o firmă de consultanță sau 

cu resurse proprii, dacă este cazul; 

▪ elaborarea altor documente, dacă este cazul (de ex. strategie de marketing, strategie de 

vizitare, matricea cadru logic, etc.); 

▪ completarea dosarului proiectului cu alte documente solicitate; 

▪ depunerea proiectului. 

Principalele etape în verificarea, evaluarea și selecția proiectelor sunt: 

▪ verificarea conformității administrative; 

▪ verificarea eligibilității solicitantului și a eligibilității proiectului; 

▪ evaluarea tehnică și financiară; 

▪ evaluarea strategică (nu este necesară în toate cazurile). 

Criteriile de evaluare potențiale se pot referi la: 

▪ relevanța proiectului față de obiectivele programului, axei, domeniului, măsurii pentru care a 

fost depus spre finanțare; 

▪ calitatea soluției tehnice; 

▪ maturitatea proiectului; 

▪ durabilitatea (sustenabilitatea) proiectului; 

▪ capacitatea solicitantului de a implementa, opera și gestiona proiectul. 
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Principalele repere ale procesului de programare 2014-2020 

1. Ministerul Afacerilor Europene – coordonator al procesului de programare a fondurilor 

europene 2014-2020 și de negociere a documentelor programatice cu Comisia Europeană; 

2. Organisme responsabile cu elaborarea documentelor de programare regională: 

▪ Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – Autoritatea de Management pentru 

Programul Operațional Regional; 

▪ Agențiile pentru Dezvoltare Regională. 

3. Documente de programare regională pentru perioada 2014 – 2020: 

▪ Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională; 

▪ Planuri pentru Dezvoltare Regională; 

▪ Program / Programe Operaționale Regionale. 

4. Organisme responsabile cu dimensiunea teritorială a documentelor de programare: 

▪ Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului – Direcția Generală Dezvoltare Teritorială. 

5. Documente ce fundamentează abordarea teritorială pentru perioada 2014 – 2020: 

▪ Strategia de Dezvoltare Teritorială a României. 

2.6. PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST 2014-2020 

Comuna TREZNEA din județul Sălaj, aparține de Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.  

ADR Nord-Vest, împreună cu reprezentanți ai organizațiilor relevante în domeniul dezvoltării 

regionale, au elaborat Planul de Dezvoltare Regională (PDR) ca bază pentru fundamentarea 

strategiei naționale de dezvoltare regională și a documentelor de programare necesare pentru 

următoarea perioadă de programare 2014-2020. 

Planul de dezvoltare regională (PDR) este principalul document de planificare elaborat la nivel 

regional și reflectă politicile de dezvoltare relevante la nivel național în raport cu nevoile specifice la 

nivel de regiune, dar și cu direcțiile strategice de politică ale celorlalți principali finanțatori ai 

programelor de dezvoltare aferente regiunii respective. Documentul poate reprezenta baza 

strategică pentru fundamentarea proiectelor inițiate la nivelul regiunii și poate să fie luat în 

considerare de autoritățile naționale pentru fundamentarea programelor de finanțare pentru 

următoarea perioadă de programare. 

Planificarea are în vedere atât fondurile externe (europene) cât și interne (naționale/guvernamentale, 

regionale, locale). PDR a fost realizat în conformitate cu orientările metodologice elaborate de către 

Ministerul Dezvoltării Regionale ce vizează atât conținutul Planurilor de Dezvoltare Regională cât și 

cadrul partenerial de elaborare, consultare și aprobare al acestora, fiind modificat în urma analizei 

ex-ante. 

Prin activitatea de planificare ADR Nord-Vest își propune să contribuie la realizarea celor trei 

obiective de bază ale politicii de dezvoltare regională în România, stipulate în Legea nr. 315/2004 

privind dezvoltarea regională: diminuarea dezechilibrelor regionale existente, corelarea politicilor 

sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor și stimularea cooperării inter-regionale, interne și 

internaționale, transfrontaliere. 
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PDR 2014-2020 pornește de la analiza cantitativă și calitativă a condițiilor existente și a tendințelor 

înregistrate în perioada de programare trecută (2007-2013) la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-

Vest (Transilvania Nord) în domenii legate de : resursele naturale, sistemul de așezări, structura 

socio-demografică a populației, infrastructura, mediul, economia, turismul, agricultura și dezvoltarea 

rurală și administrația și buna guvernanță. Analiza situației existente se încheie cu evidențierea 

potențialului și a nevoilor specifice regiunii, prin intermediul analizei punctelor tari și slabe, 

oportunităților și amenințărilor (SWOT). 

Pe baza acestor informații, a viziunii de dezvoltare pe termen lung, precum și a contextului de 

planificare și programare de la nivel național și european privind politica de coeziune pentru perioada 

2014-2020, au fost formulate obiective, priorități și acțiuni specifice de dezvoltare ale regiunii pentru 

exercițiul financiar 2014-2020. 

PDR 2014-2020 oferă cadrul necesar pentru identificarea și integrarea/corelarea proiectelor la 

nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, pe baza priorităților de dezvoltare pentru următoare 

perioadă de programare. Astfel documentul conține și un portofoliu de proiecte prioritare strategice. 

Prin acest portofoliu se dorește contribuirea la creșterea absorbției și impactului fondurilor la nivel 

regional. De asemenea, se speră, că în acest mod impactul asupra dezvoltării regiunii ar fi unul mult 

mai puternic, investițiile prioritare finanțate din fonduri europene sau guvernamentale fiind 

multiplicate prin investițiile realizate din fonduri private utilizate pentru proiecte complementare, 

conexe celor prevăzute în cadrul portofoliului de proiecte strategice la nivel regional. 

Realizarea PDR Nord-Vest 2014-2020 are în vedere prevederile principalelor documente strategice 

și de planificare de la nivel european și național. Procesul în sine s-a desfășurat în contextul intenției 

regionalizării administrative, respectiv descentralizării. 

Context macroregional 

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării este un mecanism comunitar de cooperare a 

statelor din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice și sociale a macroregiunii dunărene, prin 

consolidarea implementării în regiune a politicilor și legislației UE. 

SUERD este a doua strategie macro-regională a UE la care participă 14 state: nouă state membre 

UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croația, Germania – ca stat federal și prin landurile Baden-

Württemberg și Bavaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria) și cinci state nemembre UE (Bosnia-

Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova și Ucraina). 

Strategia este structurată pe patru mari obiective: 

▪ interconectarea regiunii Dunării; 

▪ protejarea mediului în regiunea Dunării; 

▪ creșterea prosperității în regiunea Dunării; 

▪ consolidarea regiunii Dunării. 

Fiecărui obiectiv al Strategiei îi corespund domenii specifice de acțiune, grupate pe 11 arii prioritare. 
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Contextul național 

Acordul de parteneriat 2014-2020 dintre Comisia Europeană și România (aprobat de CE în 7 august 
2014) - are ca obiectiv global reducerea discrepanțelor de dezvoltare economică și socială dintre 
România și statele membre UE, provocările în materie de dezvoltare fiind: competitivitatea, oamenii 
și societatea, infrastructura, resursele, respectiv administrația și guvernarea. 

Prioritățile de dezvoltare teritorială stabilite prin Acord pentru perioada 2014-2020 vizează: 
îmbunătățirea calității vieții pentru comunitățile locale și regionale, consolidarea rețelei urbane prin 
dezvoltare policentrică și specializare teritorială, promovarea parteneriatelor rural-urbane, creșterea 
accesibilității și conectivității prin: creșterea accesibilității la marile aglomerații urbane și 
îmbunătățirea accesibilității între aglomerațiile urbane majore, acces echitabil la servicii de interes 
general și conectarea zonelor rurale la rețeaua majoră de transport și la utilitățile publice de nivel 
mai înalt (urban). 

Context regional 

Procesul de planificare a dezvoltării la nivel regional oferă o bază strategică fundamentală pentru 
includerea măsurilor și a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe de 
finanțare indiferent de sursele de finanțare ale acestor programe: 

▪ procesul s-a desfășurat parțial în contextul dezbaterilor privind regionalizarea / 
descentralizarea; 

▪ existența unei viziuni de dezvoltare adoptată în decursul procesului anterior de planificare, 
care acoperă intervalul rămas până în 2020; 

▪ majoritatea administrațiilor publice nu au documente de planificare pentru orizontul 2020; 
există puține administrații publice locale care au elaborat strategii de dezvoltare locală și au 
identificat proiecte prioritare pentru perioada 2014-2020; 

▪ accent mai mare pe politici integrate teritorial; 

▪ există puține proiecte de investiții mature fără finanțare (mult mai puține comparativ cu 
perioada 2005-2007 aflate în „project pipeline” datorită modalității diferite de selecție 
adoptate față de perioada de pre-aderare) și de asemenea resursele financiare ale 
beneficiarilor sunt insuficiente pentru pregătirea de proiecte. 

Principiile procesului de planificare 

Principiile procesului de planificare 2014-2020 sunt: 

▪ Programare orientată pe rezultate; 

▪ Parteneriat – dezvoltarea unei structuri parteneriale cuprinzătoare formată din actori relevanți 
la nivel regional: autorități publice și alte instituții publice de la nivel județean sau local, 
parteneri economici și sociali, reprezentanți ai societății civile. Parteneriatul include 
elaborarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea Planului de dezvoltare regională; 

▪ Complementaritate, coerență, coordonare și conformitate – se asigură coerența cu politicile, 
prioritățile și obiectivele de la nivel European și național, complementaritatea cu alte 
instrumente financiară în afara IS, coordonarea cu intervențiile BEI sau alte instrumente 
financiare și conformitatea cu legislația europeană și națională. 

În consonanță cu Strategia „Europa 2020”, pentru perioada 2014-2020 s-a decis să se acorde o 
atenție deosebită dimensiunii (coeziunii) teritoriale, respectiv asociațiilor metropolitane și GAL-urilor 
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(Grupuri de Acțiune Locală), astfel încât să se asigure o concentrare necesară a investițiilor pentru 
un impact mai mare al acestora în teritoriu, la nivelul comunităților locale. 

Principiile orizontale avute în vedere în cursul procesului de planificare, în conformitate cu cadrul 
european sunt: 

Dezvoltare durabilă – întreprinderea unor acțiuni de-a lungul ciclului de planificare în scopul de a 
evita sau reduce efectele dăunătoare mediului și de a asigura beneficii nete pe plan social, climatic 
și de mediu; 

Egalitate între bărbați și femei și nediscriminarea – se asigură promovarea egalității între bărbați și 
femei și se iau măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări bazate pe sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală atât în etapa de 
pregătire cât și în cea de implementare a PDR; 

Accesibilitatea – adoptarea măsurilor necesare pentru a preveni orice discriminare bazată pe 
handicap, contribuind astfel la garantarea unui mediu fără obstacole pentru persoanele cu handicap 
și inclusiv persoanelor în vârstă; 

Abordarea schimbărilor demografice - aborda problemele demografice - mai ales cele legate de 
reducerea populației active - și pentru a genera creștere economică într-o societate în curs de 
îmbătrânire, asigurând acces îmbunătățit la educație, servicii și locuri de muncă; 

Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea - atenuarea schimbărilor climatice și 
adaptarea la acestea, respectiv prevenirea riscurilor sunt integrate în procesul de planificare. 

Context microregional  
La nivel microregional, Comuna Treznea este parte din Grupul de Acțiune Locală ”Samus 
Porolissum”, în cadrul ASOCIAȚIEI SAMUS POROLISSUM.  

Parteneriatul LEADER ”SAMUS POROLISSUM” s-a format pe un teritoriu coerent a 18 UAT-uri din 
Județele Sălaj și Cluj, Regiunea de Nord-Vest, astfel: Orașul Jibou, comunele Benesat, Bălan, 
Buciumi, Cuzăplac, Creaca, Dragu, Hida, Mirșid, Năpradea, Românași, Someș Odorhei, Sinmihaiu 
Almașului, Surduc, Treznea și Zimbor - JUDEȚUL SĂLAJ, comunele Panticeu, Așchileu - JUDEȚUL 
CLUJ. 

Teritoriul format din cele 18 UAT ocupă o suprafața de 1.327,29 km², și o populație de 48.059 

locuitori5, rezultând o densitate medie a populației este de 36,21 loc./km². 

Polul economic al teritoriului este Orașul Jibou, fiind înregistrate 290 societăți la nivelul anului 2014, 

cu un număr total de 3113 angajați, și o cifră de afaceri totală de 514.848.565 lei la 31.12.2014. La 

nivelul întregului teritoriu, numărul intreprinderilor active a crescut în perioada 2010-2014 cu 56 

unități, de la 485 la 541, reprezentând o creștere procentuală de 11%.  Densitatea IMM-urilor din 

teritoriu este de 11,27 la mia locuitori, aproape de media din rural (9,64) și mai redusă decât la 

nivel naţional (23,66). Numărul întreprinderilor non comerț active a crescut în perioada 2010-2014 

cu 52 unități, de la 298 la 350. Numărul de întreprinderi nou create a scăzut în 2013 față de 2010 cu 

62%, de la 139 intreprinderi nou create în 2010 la 53 intreprinderi nou create în 2013. În aceeași 

perioadă, numărul întreprinderilor închise a crescut cu 41% (73 unități), de la 176 intreprinderi 

închisee în 2010 la 249 intreprinderi închise în 2013. 

                                                 

5 Conform datelor Recensământului Populației și al Locuințelor 2011 
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Numărul mediu de salariați din teritoriu a cunoscut o creștere în perioada 2010-2014, de 372 

salariați, de la 4796 în 2010 la 5168 în 2014, reprezentând o creștere procentuală de 7,2%. Număriul 

mediu al salariaților întreprinderilor active a crescut în perioada 2010-2014 cu 451 salariați (16%), 

de la 2777 salariati în 2010 la 3228 salariați în 2014. Numărul mediu de salariați din întreprinderile 

non-agricole active a crescut în aceeași perioadă cu 16%, în timp ce numărul mediu de salariați din 

întrepr. non-comerț active a crescut în aceeași perioadă cu 25%.  În aceeași perioadă, numărul 

șomerilor a scăzut cu 363 șomeri, de la 1862 în 2010 la 1499 în 2014 (24%). Cu toate numărul 

șomerilor este în scădere, aceștia rămân în număr mare, fapt care se rasfrânge asupra nivelului 

general de trai al locuitorilor. Rata șomajului la nivelul teritoriului este de 3,12%, sub media UE 

(10,5%), sub media la nivel național (7% în RO) și sub media în rural (5,1%).  

În ceea ce privește agricultura, terenurile fertile din lunca și terasele Somesului au favorizat 

cultivarea principalelor plante agricole, precum și cresterea animalelor. Totuși, în prezent, agricultura 

se realizează, în mare parte, prin tehnologii învechite şi necesită un timp relativ lung pentru 

procesare. Pentru sporirea economiei din cadrul teritoriului, aceste tehnologii trebuie să fie 

modernizate şi să utilizeze forţa de muncă adecvată.  

Teritoriul dispune de o suprafață agricolă de 75.522 ha la nivelul anului 2014. În structura pe categorii 

de folosinţă cea mai mare pondere o deţin terenurile arabile 35.383 ha, în scădere cu 857 ha față 

de anul 2001, urmate de pășuni 26.728 ha în scădere cu 1438 ha față de anul 2001, fânețe 12.502 

ha în creștere cu 2.356 ha față de anul 2001, vii și pepiniere viticole 138 ha, în scădere cu 6 ha față 

de anul 2001, livezi și pepiniere viticole 841 ha, în scădere cu 18 ha față de anul 2001.  

Din punct de vedere geografic, teritoriul este mărginit de următoarele forme de relief: în nord este 

Depresiunea Târgu Lăpuș, iar spre vest Depresiunea Almaș-Agrij.  Din punct de vedere al reliefului, 

regiunea se suprapune celor trei subunități geomorfologice principale: a dealurilor, a podișurilor și a 

culoarelor de vale. Relieful înalt al teritoriului este tipic de podiș structural. Principalele ape 

curgătoare din teritoriu sunt râul Almaş, râul Agrij.  

În ceea ce privește dinamica populației, între 2004-2014, populația a scăzut cu 2.161 persoane 

(4,1%). Numărul total al stabilirilor de reședință în teritoriu a scăzut în perioada 2004-2014 cu 110 

unități (25%), în timp ce numărul total al plecărilor cu reședința din teritoriu a scăzut în aceeași 

perioadă cu 178 unități (24%). În aceeași perioadă numărul total al stabilirilor cu domiciliul în teritoriu 

a scăzut cu 192 unități (18%), în timp ce numărul total al plecărilor cu domiciliul din teritoriu a scăzut 

în perioada 2004-2014 cu 140 unități (14%). Din totalul populației de 50.351 locuitori înregistrată la 

01.01.2016, 28.213 locuitori au vârsta sub 44 ani  (57% din total), iar 22.138 loc. au vârsta peste 44 

ani (21%). 

Patrusprezece dintre cele optsprezece UAT partenere, au un indice de dezvoltare umană locală 

(IDUL) mai mic de 55, astfel: Comuna Benesat - 53,50, Comuna Bălan - 50,38, Comuna Buciumi - 

46,03, Comuna Cuzăplac - 48,53, Comuna Dragu - 34,80, Comuna Hida - 51,78, Comuna Năpradea 

- 52,46, Comuna Românași - 49,37, Comuna Someș Odorhei - 49,78, Comuna Sinmihaiu Almașului 

- 41,13, Comuna Surduc - 53,27, Comuna Zimbor - 45,52, Comuna Panticeu – 37,61, Comuna 

Așchileu–39,67. 
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Pe teritoriul “SAMUS POROLISSUM” sunt clasificate trei Situri de Importanţă Comunitară (SCI) și o 

Arie de Protecție Avifaunistică (SPA), ocupând o suprafață totală de 166,51 km² reprezentând un 

procent de 12,55% din suprafeța teritoriului astfel: ROSCI0314 ”Lozna”: Com. Surduc (14,85 km²), 

ROSCI0209 ”Racâs – Hida” ROSCI0209: Com. Bălan (1,35 km²), Com. Hida (1,05 km²), 

ROSCI0295 ”Dealurile Clujului Est” ROSCI0295: Com. Panticeu (2,78 km²); ROSPA0114 ”Cursul 

Mijlociu al Somesului” ROSPA0114: Com. Năpradea (64,46 km²), Com. Surduc (11,92 km²), Com. 

Someș Odorhei (35,61 km²), Com. Benesat (21,23 km²), Orașul Jibou (13,26 km²) 

La nivelul teritoriului LEADER ” SAMUS POROLISSUM”, unsprezece din cele optsprezece comune 

partenere, sunt situate în zone cu valoare naturală ridicată (HNV), astfel: Comunele Buciumi, 

Bălan, Creaca, Cuzăplac, Dragu, Hida, Românași, Sînmihaiu Almașului, Treznea, Zimbor, Așchileu 

dar și cu pajiști importante pentru fluturi (Benesat, Năpradea). 

Din punct de vedere al infrastructurii de transport aerian, teritoriul este situat la distanţa de 95 km 

(1h40min) de Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca şi la distanţa de 71 km (1h15min) de Aeroportul 

Internațional Baia Mare, calculat din centrul teritoriului (localitatea Jibou).Din punct de vedere 

feroviar, teritoriul este străbătut de magistrala feroviară 400, astfel că localităţile din teritoriu au 

acces la principalele căi ferate din ţară. Printr-o reţea de drumuri rutiere foarte bine dezvoltată, 

aşezările urbane şi rurale ce aparţin Teritoriului LEADER ”SAMUS POROLISSUM” au acces la 

drumurile naţionale şi internaţionale. Teritoriul este străbătut în partea central-sudică de drumul 

european , în partea nordică de DN , DN  strabate teritoriul de la Nord la Sud, DN  în 

partea central sudică, dar și de Drumul Național DN 1T  Mirșid-Moigrad (drum turistic). 

Serviciile de bază nu răspund satisfăcător nevoilor populaţiei teritoriului, iar deficitul condiţiilor pentru 

dezvoltarea teritoriului din perspectivă socială are un impact negativ asupra dezvoltării economice a 

teritoritoriului. La nivelul teritoriului funcționează centre sociale în localitatea Jibou însă numărul și 

capacitatea acestora este insuficientă raportată la nevoile teritoriului, care înregistrează un număr 

de 8.064 persoane cu vârsta de peste 70 ani, reprezentând un procent de 16,78% din populația 

teritoriului. 

Teritoriul dispune de potențial turistic, datorită patrimoniului arhitectural, cultural, arheologic și natural 

de mare valoare. Cele mai cunoscute obiective turistice sunt Ansamblul arheologic al vechiului oraș 

„Porolissum”, Grădina Zmeilor din Gâlgău Almașului, Grădina Botanică ”Vasile Fati” din Jibou situată 

pe fostul domeniu al nobililor maghiari Wesselényi, dar și 39 biserici de lemn, 7 biserici reformate, 5 

situri natura 2000, numeroare arii naturale protejate și atracții naturale. În plus, o parte din suprafaţa 

a teritoriului este declarată oficial zonă HNV (High Natural Value - zonă cu valoare naturală ridicată). 

Potențialul turistic al teritoriului este dat și de cele 39 biserici românești de lemn care împreună 

formează un patrimoniu prețios pe plan național și mondial. Vechimea lor se întinde de la mijlocul  

secolului 16 până spre sfârșitul secolului 19. În teritoriu regăsim 7 biserici reformate datând din 

secolul XII-lea și până în sec. XVIII-lea, dar și Ruinele bisericii benedictine din satul Cheud (secolul 

al XII-lea). Teritoriul dispune de vestigii romane/situri arheologice cum sunt Siturile arheologice de 

la Moigrad Porolissum, Castrul Roman de la Bucium, Turnurile de apărare a limesului Daciei de la 

Treznea, etc. Reprezentativ pentru teritoriu din punct de vedere arhitectural este Castelul 

Wesselényi (1810) din Jibou, tipic pentru barocul din Transilvania, Castelul Alexius și Georgius 

Bethlen din Dragu, ș.a.m.d. În ceea ce privește patrimoniul natural, în teritoriu se regăsește Poiana 
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cu narcise din Racâș, Stânca Dracului din Râcaș, Rezervația naturală Pietrele "Moșu și Baba" din 

Someș-Guruslău Defileul Someșului, Dealurile Dumbrava, Casa Tâlharilor (Peștera lui Pintea 

Viteazu) din Surduc, Valea Teștioarei, cu numeroase grote, Bancurile de gresii din Poiana Teștioarei, 

Complexul de lacuri Tăul Iezer, cu o bogată vegetație lacustră, ș.a.m.d. 

În ceea ce privește sosirile turistilor în structuri de primire turistica, numărul acesta a crescut în 

perioada 2001-2015 de 24 ori, de la 150 sosiri în 2010, la 3669 sosiri în 2015. În aceeași perioadă, 

numărul structurilor de primire turistică cu functiuni de cazare turistica a rămas constant, în jurul cifrei 

de 17 unități de primire turistică. La nivelul teritoriului sunt înregistrate un număr de 9 structuri de 

primire turistica cu functiuni de cazare turistica, în creștere față de 4 structuri în anul 2001.  

La nivelul teritoriului, producţia agricolă este mai degrabă de subzistenţă (cu câteva excepţii), 

desfășurată pe suprafeţe mici, într-o manieră neperformantă și folosindu-se mijloace tradiţionale.  

Teritoriul se confruntă cu un număr mic al populației ocupate, exodul populaţiei tinere și declin 

demografic.  

În ceea ce privește posibilităţile de dezvoltare, teritoriul deţine câteva elemente de specificitate care, 

în timp, ar putea să determine o dezvoltare aparte a zonei prin exploatarea acestora la un nivel 

performant, cum ar fi producţia de alimente tradiţionale precum - produse lactate, miere de albine, 

produse rezultate din flora spontană, pâine tradiţională, ș.a.m.d. 

Pe lângă cele prezentate mai sus, teritoriul beneficiază şi de o condiţie premergătoare dezvoltării 

turistice şi economice, şi anume infrastructura. În perioada de programare 2007-2013 o serie de 

elemente infrastructură au fost create/reabilitate/modernizate prin intermediul finanțărilor de la 

comunitatea europeană și bugetul de stat (PNDR, POR, PNDL, POS-T).  

Având în vedere aceste oportunități LEADER, la nivelul teritoriului a fost elaborată Strategia de 

Dezvoltare Locală (SDL), principalul document de planificare ce reflectă politicile de dezvoltare 

relevante în raport cu nevoile identificate prin consultarea comunității în urma acțiunilor de animare 

realizate.  SDL a fost realizată în conformitate cu orientările metodologice elaborate de către MADR 

ce vizează atât conţinutul SDL cât și cadrul partenerial de elaborare, consultare și aprobare al 

acestora. 

Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului LEADER ″SAMUS POROLISSUM″ contribuie la 

obiectivele de dezvoltare rurală identificate la nivelul PNDR 2014-2020 inclusiv la obiectivele 

transversale: mediu și climă, inovare. Prin urmare, Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului 

LEADER ″SAMUS POROLISSUM″ va încuraja proiectele inovative ce sunt în acord cu obiectivele 

din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și cu obiectivele de dezvoltare locală ale comunității. Inovarea 

în acest context va conduce la adaptarea nevoilor la cerințele contextului local.  

Obiectul realizării SDL este acela de a sprijini comunitatea să facă tranziția de la activităţi de 

subzistenţă la activităţi agricole rentabile şi la reorientarea spre alte activităţi ca mica industrie şi 

turismul, având ca rezultat creșterea numărului de locuri de muncă din teritoriu.  

Implementarea de către Parteneriatul LEADER ″SAMUS POROLISSUM″ a Strategiei de Dezvoltare 

Locală (SDL) va duce la o dezvoltare echilibrată a teritoriului LEADER ″SAMUS POROLISSUM″ și 

la satisfacerea acelor nevoi locale care sunt specifice teritoriului. De asemenea, prin implicarea 
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actorilor locali în dezvoltarea zonelor în care activează, va crește capacitatea acestora de 

colaborare, demersul lor contribuind la dezvoltarea guvernării locale și la realizarea unei dezvoltări 

dinamice a teritoriului. 

Între provocările perioadei de implementare a SDL, se regăsește realizarea investiţiilor minime 

necesare în localităţile teritoriului pentru a avea capabilitatea de a oferi locuitorilor servicii sociale 

adecvate dar şi oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi dezvoltare astfel încât fenomenul 

migrator să fie stopat, iar sporul natural al populaţiei să crească.  

Pe de altă parte, sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor va contribui nu numai la 

sporirea calităţii vieţii în teritoriului LEADER ″SAMUS POROLISSUM″, ci și la stimularea activităţilor 

de turism rural, dezvoltarea produselor locale şi crearea de locuri de muncă.  

Pe baza acestor informaţii, a viziunii de dezvoltare pe termen lung, precum şi a contextului de 

planificare şi programare de la nivel naţional şi european privind politica de coeziune pentru perioada 

2014-2020, au fost formulate obiective, priorităţi şi acţiuni specifice de dezvoltare ale teritoriului 

pentru exerciţiul financiar 2014-2020. 

Prin Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Leader ”SAMUS POROLISSUM” au fost definite 

următoarele obiective specifice de dezvoltare locală: 

1. Încurajarea cooperării în teritoriul LEADER ”SAMUS POROLISSUM”; 

2. Îmbunătățirea performanței economice exploatațiilor agricole din teritoriul LEADER ”SAMUS 

POROLISSUM”; 

3. Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari agricoli din teritoriul LEADER ”SAMUS 

POROLISSUM”; 

4. Creșterea competitivății economice a teritoriului și crearea de locuri de muncă; 

5. Îmbunătățirea micii infrastructuri de bază din teritoriul LEADER ”SAMUS POROLISSUM”, 

Conservarea patrimoniului cultural  

6. Promovarea incluziunii sociale în teritoriul LEADER ”SAMUS POROLISSUM” 

Pentru dezvoltarea teritoriului au fost stabilite următoarele obiective de dezvoltare rurală, priorități și 

domenii de intervenție: 

OBIECTIVE DE 

DEZVOLTARE RURALĂ 

(Reg. UE nr. 1305/2013, 

art 4) 

PRIORITĂȚI DE 

DEZVOLTARE RURALĂ 

(Reg. UE nr. 1305/2013, 

art. 5) 

DOMENII DE INTERVENȚIE 

(Reg. UE nr. 1305/2013, art. 5) 

OBIECTIVUL DE 

DEZVOLTARE RURALĂ 1 

Favorizarea competitivității 

agriculturii  

P1: Încurajarea transferului 

de cunoștințe și a inovării 

în agricultură, silvicultură și 

în zonele rurale  

1A) Încurajarea inovării, a cooperării 

și a creării unei baze de cunoștințe în 

zonele rurale  
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OBIECTIVUL DE 

DEZVOLTARE RURALĂ 2 

Asigurarea gestionării 

durabilă a resurselor 

naturale și combaterea 

schimbărilor climatice  

 

OBIECTIVUL DE 

DEZVOLTARE RURALĂ 3 

Diversificarea activităţilor 

economice, crearea de 

locuri de muncă, 

îmbunătățirea infrastructurii 

şi serviciilor pentru 

îmbunătățirea calităţii vieţii 

în zonele rurale  

P2: Creșterea viabilității 

exploatațiilor și a 

competitivității tuturor 

tipurilor de agricultură în 

toate regiunile și 

promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare și a 

gestionării durabile a 

pădurilor  

2A) Îmbunătățirea performanței 

economice a tuturor exploatațiilor 

agricole și facilitarea restructurării și 

modernizării exploatațiilor, în special 

în vederea creșterii participării pe 

piață și a orientării spre piață, precum 

și a diversificării activităților agricole  

P6: Promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei 

și a dezvoltării economice 

în zonele rurale  

6A) Facilitarea diversificării, a 

înființării și a dezvoltării de 

întreprinderi mici, precum și crearea 

de locuri de muncă 

6B) Încurajarea dezvoltării locale în 

zonele rurale  

Tabel 2: Obiective de dezvoltare rurală, priorități și domenii de intervenție ale GAL SAMUS POROLISSUM 

Pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Leader ”SAMUS 

POROLISSUM”, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurare a alocat suma de 2.940.912,31 euro. 
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Biserica de lemn din satul Brebi, construită în anul 1759, monument istoric. Foto: Rareș Pop Biserica de lemn din satul Bozna, monument istoric. Foto: Rareș Pop 
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Capitolul 3.  

ANALIZA DIAGNOSTIC A COMUNEI TREZNEA 

 

3.1.  AUDIT TERITORIAL 

a.) Prezentarea geografică și fizică  

Comuna TREZNEA este așezata în partea central-sudică a județului Sălaj și spre sud față de 
municipiul Zalău, reședința de județ, la o distanța de 14 km fata de acesta și la 37 km de orașul 
Jibou. Ocupă o suprafață de 37,05 km², ceea ce reprezintă 0,96% din suprafața totală a județului. 
Comuna are ca vecinătăți următoarele unități administrativ teritoriale: 

▪ La NORD: Mun. Zalău; 
▪ La NORD-EST și EST: comuna Românași; 
▪ La SUD: comuna Agrij; 
▪ La VEST: comuna Meseșenii de Jos. 

Căi de acces 

Principalele artere de circulație care străbat teritoriul comunei sunt drumurile județene modernizate 
D.J.108R: E81-Loc. Agrij, care face legătura cu orașele Cluj, respectiv Zalău. Acest drum trece prin 
satele TREZNEA şi Bozna. 

Din punct de vedere administrativ comuna Treznea are în componenta localităţile Treznea, sat 
resedinta (situată la 14 km de localitatea Zalău) şi localitatea Bozna, menţionata în atestările 
documentare abia în anul 1619.  

Comuna Treznea are un teritoriu administrativ pe suprafata de 37,05 km², şi este situată în partea 
vestică a ţarii, ocupând partea central sudică a judeţului Sălaj. 

Atestările documentare ale localitaţii Treznea dateaza din 1440, când aşezarea era menţionata sub 
numele de Ewrdeguth. 

Treznea este una dintre puţinele localitaţi sălăjene, care pe lângă o denumire ungurească, Ordogkut, 
are şi una nemtească, Teufelsbrunner. Amândouă se traduc în acelaşi fel “Fântâna Diavolului”. 

Până în 1988, satul Treznea a facut parte din comuna Agrij; în perioada 24.09.1988-18.12.1995, 
comuna a purtat denumirea de Treznea-Agrij(cu sediul în Agrij), iar din luna iulie 1995 în semn de 
cinstire pentru jertfele date si pentru eroismul manifestat în timpul ocupaţiei fascisto-hortiste din 
perioada august 1940- octombrie 1944 Parlamentul României adoptă Legea nr. 116/1995 privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 76/1995 pentru declararea localităţilor Ip şi Treznea, judeţul 
Sălaj, localităţi-martir, precum şi pentru declararea satului Treznea comuna Treznea, redobândind 
astfel, identitatea meritată de Comuna martir Treznea. 

Comuna se întinde în depresiunea Almas - Agrij ce reprezintă compartimentul nord-estic al Munţilor 
Apuseni. 

Posedând un fond turistic natural și antropic de exceptie, Comuna Treznea beneficiaza de un aflux 
important de turiști, fie pentru vizitarea obiectivelor turistice locale, dar mai ales în tranzit spre Cluj 
și Zalău.  

Printre cele mai importante obiective turistice ce merită a fi incluse în programul oricărui turist care 
vizitează această zonă, se pot enumera: 
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 Biserica de lemn "Sf. Apostoli" din satul Bozna, construcție secolul al XVIII-lea, monument 
istoric 

 Castelul "Bay" din satul Treznea, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric 

 Situl arheologic de la Bozna 

 Turnurile de apărare a limesului Daciei de la Treznea 

 

Figura nr. 1: Amplasarea Comunei TREZNEA în județul Sălaj (culoarea roșu) sursa: Wikipedia 

b.) Repere istorice 

În istoria românilor, Treznea deţine un loc aparte. În fiecare an, în ziua de 9 septembrie, aici se comemorează 
memoria victimelor atrocitaţilor trupelor hortiste  din toamna  anului 1940. 

În 30 august 1940, României i-a fost impus odiosul Dictat de la Viena, prin care partea de nord a Transilvaniei, 
în suprafaţa de 43492km² şi o populaţie de 2,6 milioane de locuitori a fost ruptă din trupul ţarii si cedată 
Ungariei hortiste după pactul Molotov-Ribbentrop. Judetul Sălaj, înfiinţat în anul 1876, prin unificarea fostelor 
comitate medievale Crasna si Solnocul de Mijloc, a facut parte din teritoriul cedat Ungariei horthyste. Pentru 
locuitorii satului Treznea, punerea în aplicare a odiosului Dictat de la Viena a adus un lung şi greu cortegiu 
de suferinţa. Satul a fost ocupat de către trupele ungureşti la 9 septembrie1940. Ca si când  armata de 
ocupaţie ar fi executat un ordin primit, îndata ce satul a fost invadat de soldaţi, un veritabil potop de foc si 
sânge s-a abătut asupra lui. Toate armele moderne au fost utilizate pentru a satisface instinctele brutale: 
puşti, mitraliere, tunuri si grenade. După ce au fost trase primele salve, soldaţii au pătruns în case şi au 
asasinat pe orcine se găsea în calea lor, incendiindule. Cazul preotului roman Traian Costea, care după ce 
a primit un glonte în cap, a fost tras pe galeria de lemn a presbiteriului căruia i s-a dat foc şi care a ars în 
întregime, cu cadavrul preotului este tipic. 

Rezultatul masacrului: 86 de morti, printre aceştia, pentru gloria de veci a maghiarismului civilizator, au fost 
găsiţi copiii Sălăjan Ion de 2 ani, Brumar Aurica de 5 ani, Brumar Victoria de 9 ani, Bârjac Gherasim de 7 
ani, etc, apoi Bârjac Grigore de 74 ani, Bârjac Maria de 81 ani si mulţi alţii de aceeaşi vârstă cu aceştia din 
urma. După cum vedem nu au fost cruţaţi nici copiii, nici bătrânii. Au fost ucise cu bestialitate femei si bărbaţi 
pentru “vina” de a fi români. 

Din cei 86 de morţi, 57 au fost ucişi cu gloanţe în cap, în piept şi abdomen, 3 cadavre au fost arse, femeii  
Ana Negrean de 65 ani  i s-au tăiat mâinile, Ana Sălăjean de 31 ani, deşi însărcinată, a fost străpunsă cu 
baioneta. 
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Aşa s-a manifestat ura si răzbunarea grofului din sat Bay Ferentz asupra ţăranilor; acesta i-a aşteptat pe 8 
septembrie pe hortyşti în Zalău, spunându-le să distrugă partea stângă a satului deoarece ţaranii au îndrăznit 
în urma reformei agrare din 1921 să intre pe pamânturile lui în aceasta parte a satului. 

În centrul satului notarul şi o parte din ţărani îi aşteptau pe hortyşti cu flori, iar aceştia le-au răspuns cu foc si 
sânge. 

Pretextul justificării acestui masacru: fata preotului din sat a tras asupra soldaţilor unguri, iar în gazetele din 
Ungaria a aparut o fotografie arătând acest lucru, dar în realitate era fotografiata o tânără evreică din sat,  
pusa lângă mitralieră si fotografiata după ce fusese ucisă. 

Poate măcelul ar fi fost şi mai mare, dacă nu ar fi fost oprit de un general maghiar care a sosit la timp în 
dealul bisericii, unde erau încolonaţi în faţa mitralierelor alţi săteni şi de către un grup de ofiţeri români (din 
comisia de cedare a ardealului) care a oprit executarea focului asupra unui alt grup de cetăţeni încolonaţi în 
faţa unei alte mitraliere instalata în apropierea văii Treznei în partea de sud-est a satului spre localitatea 
Românaşi. 

Morţii au fost înmormantaţi, cei mai mulţi, într-o groapa comună, aflată la intrarea în cimitir, unde în 1987 s-
a ridicat un mormânt pe a cărui placa de marmură sunt scrise numele şi vârsta martirilor.  

La 25 octombrie 1983 pe locul bisericii reformate din centrul satului, a fost dezvelit un frumos monument sub 
forma unei piramide trunchiate, ceea ce simbolizează curmarea fără vreme a vieţii victimelor. Pe una dintre 
cele trei plăci ce străjuiesc urcarea treptelor spre monument, care simbolizează trei mladiţe ce regenerează 
din arboreal tăiat scrie: “S-a ridicat acest obelisc în memoria cetăţenilor din localitatea Treznea, ucişi în timpul 
ocupaţiei şi terorii fascisto-hortyste în septembrie 1940. Să facem totul pentru ca asemenea evenimente 
tragice sa nu se mai repete niciodată” Monumentul este opera sculptorului Aurel Contraş. 

c.) Relieful 

Teritoriul comunei TREZNEA este situat în cadrul depresiunii Almas-Agrij, în partea de nord a platformei 
someșene. Fiind așezată într-o depresiune, comuna este înconjurată de dealuri. Valea Agrijului, cu luncile și 
terasele sale, au forma unui culoar depresionar care străbate teritoriul administrativ al comunei de la sud-
vest spre nord-est.  

Pe teritoriul comunei întalnim urmatoarele forme de relief: munţi cristalini (Munţii Meseşului), dealuri înalte 
(peste 500 m) cele mai numeroase de pe teritoriul comunei si zonele depresionare (Treznea-Agrij), unde se 
află vatra satelor cu acelaşi nume. 

d.) Factorii climatici 

Principalele elemente meteorologice: temperatura aerului, precipitațiile, nebulozitatea, vânturile etc., 

definesc, pentru teritoriul Comunei TREZNEA, un climat de dealuri joase, cu variații medii lunare și anuale 

înscrise în limitele unui climat temperat continental de influență oceanică. Nota sa caracteristică este apariția 

cu totul incidentală a unor excese sau extreme care să aibă un impact negativ major asupra activităților 

umane specifice comunei. 

Prin poziția sa, teritoriul comunei se încadrează într-o zonă cu climat temperat continental, caracterizat prin 
ierni reci și veri nu prea călduroase, cu precipitații suficiente, cu o bună repartiție pe anotimpuri. Primăverile 
sunt scurte, trecerea de la iarnă la vară făcându-se brusc. Ploile sunt mai frecvente la sfârșitul primăverii și 
începutul verii. 

Umezeala relativă a aerului se menține destul de ridicată datorită predominării maselor de aer oceanic. 

Valorile medii anuale se mențin între 78 și 80 %. În timpul anului se observă un maxim principal în decembrie 

provocat de frecvența mare a invaziilor de aer relativ cald și umed și unul secundar în iunie. Minimul se 

produce în luna aprilie sau mai, iar cel secundar în iulie. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI TREZNEA, JUDETUL SĂLAJ 

 

 
46 

Nebulozitatea prezintă diferențieri în funcție de altitudine și expoziție. Numărul zilelor cu nebulozitate mică 

(0-3,5/10) este de 100-110, al celor cu nebulozitate medie (3,6-7,5/10) de 100-120, iar al celor cu nebulozitate 

mare (7,6-10/10), de peste 140. Asemenea condiții sunt favorabile pentru cultura viței de vie. 

Regimul precipitațiilor – vara se înregistrează de multe ori ploi cu caracter torențial, media fiind de 50 – 80 

l/m². Cantitățile cele mai mari de precipitații cad în lunile mai – iunie, iar cele mai reduse în februarie. În lunile 

de toamnă, respectiv octombrie – noiembrie, cumulul ploilor care cad în 24 de ore este de 105 mm. 

Cantitatea precipitațiilor este în medie de 700 mm. Comuna este influențată de vânturile vestice și nord-
vestice, mai pronunțate în sectoarele deluroase și mai reduse în văi. 

e.) Vegetația 

Varietatea reliefului, climei si solurilor, fac să întîlnim în cadrul comunei o flora bogată, caracterizată prin 
prezenţa a numeroase elemente central europene, alături de care întâlnim specii carpatice. Dintre arbori, 
alături de fag, întâlnim gorunul, cerul, carpenul, paltinul de munte, teiul,  cireşul, frasinul, ulmul. 

f.)   Fauna 

Elementele faunistice prezente în arealul județului Sălaj sunt cele specifice regiunilor de deal, și anume cele 

de interes cinegetic: lupul (Canis lupus), mistrețul (Sus scrofa), căprioara (Capreolus capreolus), viezurele 

(Meles meles), veverița (Sciurus vulgaris) etc. În regiunile depresionare apar mai frecvent iepurele (Lepus 

europaeus) și vulpea (Canis vulpes).  

Lumea păsărilor este foarte variată, fiind reprezentată prin: pițigoi (genul Parus), gaița (Garrulus glandarius), 

mierla (Turdus merula), privighetoarea (Luscinia megarhynchos), ciocănitoarea (Dendrocopos major, D. 

minor), grangurele (Oriolus oriolus).  

Dintre reptile se întâlnesc unele mai comune: șarpele orb (Anguis fragilis), șopârla de câmp (Lacerta agilis 

agilis), etc.  

În ape întâlnim: cleanul (Leuciscus cephalus), somnul (Silurus glanis), crapul (Cyprinus carpio), bibanul 

(Perca fluviatilis), etc. Sporadic, în Munții Meseșului și Munții Plopișului își fac apariția cerbul carpatin (Cervus 

elaphus), ursul (ursus), cocoșul de mesteacăn („Lyrurus tetrix” sau „Tetrao tetrix”) și chiar râsul (Lynx).  

g.) Resursele subsolului  

În ceea ce priveşte resursele subsolului se cunosc unele încercări de exploatare a cărbunelui în localitatea 
Treznea, în locul numit Baia, dar din cauza rezervelor mici, mina a fost abandonată. 

h.) Resursele solului  

Întrucât structura reliefului este variată, solul este sărac, în bună parte arid, acoperit de păduri și fânețe, 

aceasta, în primul rând, datorită altitudinii, dar și structurii petrografice și condițiilor climatice.  

Cele mai importante resurse ale solului rămân, în zonă, pădurile, pășunile și fânețele naturale. 

Solurile au o varietate redusă, predominând cele silvestre brune (podzolice slab erodat) și brune (puternic 

podzolice) și brune-gălbui podzolice. 

Solurile caracteristice sunt cele specifice zonei de câmpie, cernoziom, cernoziom levigat, soluri nisipoase. 

Majoritatea suprafețelor prezintă reacție acidă, care trebuie corectată prin aplicarea periodică a 

amendamentelor calcinoase. 

Totodată, putem întâlni și argiloiluvitice, situate în special pe dealurile cultivate cu vii și pomi fructiferi. În 

general sunt soluri cu fertilitate scăzută, cu conținut mic de humus, cu aprovizionare slabă cu azot total și 

îndeosebi fosfor mobil și aprovizionare mijlocie cu potasiu mobil. 

Solurile brun-roșcate de pădure sunt răspândite în teritoriu. Datorită excesului de umiditate sunt folosite în 

mare parte ca pășuni și fânețe, dar și ca suprafețe arabile în zonele mai drenate. Aceste zone au un potențial 
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de producție scăzut, amplificat și de excesele de umiditate provenite din infiltrația apelor de suprafață. Pentru 

a obține producții sigure necesită lucrări de captare și evacuare dirijată a excesului de umiditate, precum 

fertilizări cu îngrâșâminte organice și minerale. 

Principala caracteristică a învelișului pedologic o constituie dominanța clasei luvisolurilor, reprezentată prin 

trei categorii principale: preluvosoluri, luvosoluri tipice și luvosoluri albice. Alături de acestea, pe suprafețe 

mai reprezentative, se întâlnesc faeoziomuri (tipice, stagnice, clinogleice și aluvice) și eutricambosoluri 

(tipice, molice și aluvice). 

Faeoziomurile reunesc o serie de soluri care în vechile clasificări constituiau tipuri de sol de sine stătătoare 

– pseudorendzine și soluri negre clinohidromorfe. Se întâlnesc în cadrul versanților cu diferite declivități, 

având ca material parental depozite marnoase și argilo-marnoase, cu un potențial de fertilitate relativ ridicat, 

îndeosebi pentru plantații pomicole și viticole. 

Preluvosolurile se întâlnesc în cadrul teraselor joase și a versanților mai slab înclinați. Se situează din punct 

de vedere ale proprietăților fizice, chimice și de troficitate sub nivelul cernoziomurilor cambice și argiloiluviale, 

fiind folosite în cultura plantelor de câmp (grâu, porumb, sfeclă de zahăr, trifoi, lucernă etc), a pomilor, a viței 

de vie, a legumelor. 

Luvosolurile tipice sunt solurile dominante regiunilor colinare, deosebindu-se de preluvosoluri printr-o 

alternare, levigare, debazificare și migrare a coloizilor minerali mai intensă, presupunând proprietăți fizice, 

chimice și de troficitate inferioare. Sunt utilizate cu rezultate mulțumitoare pentru unele culturi agricole (grâu, 

cartof, trifoi), pentru pășuni și fânațe sau pomi fructiferi (măr, păr, prun etc). 

Eutricambosolurile aparținând clasei cambisolurilor, s-au format în condiții de relief de deal, câmpii umede, 

de obicei, pe versanți (terenuri cu drenaj bun), dar, uneori, și pe suprafețe plane (câmpuri, terase, lunci). Au 

evoluat pe roci, de obicei bogate în calciu sau alte elemente bazice (argile, luturi, marne, depozite de terasă 

etc). Fiind răspândite pe forme de relief foarte diferite și folosința lor este foarte variabilă: culturi de câmp, 

viță de vie, pomi fructiferi, legume, pajiști naturale, și chiar păduri. 

Hidrisolurile sunt soluri care, datorită factorului de apă în exces, prezintă anumite particularități în ceea ce 

privește formarea, evoluția, alcătuirea și proprietățile. 

Anaerobioza și reducerea ce însoțesc procesele de gleizare pseudogleizare (caracteristice acestor soluri) 

sunt puțin favorabile plantelor de cultură, motiv pentru care solurile hidromorfe (gleiosolurile tipice și molice 

și stagnosolurile) sunt utilizate îndeosebi ca pășuni și fânațe. 

Protisolurile sunt reprezentate în principal, prin regosoluri, erodosoluri și aluviosoluri. Având caracteristici 

extrem de variate și proprietățile lor sunt foarte diferite, consecința acestui fapt reflectându-se în modul lor 

de folosință foarte diversificat (de la terenuri arabile la plantații pomiviticole, pajiști naturale și chiar păduri). 

Extensiunea mare a luvisolurilor este expresia fidelă a două condiții pedogenetice: cantitatea relativ mare de 

precipitații, care generează în soluri un regim hidric permanent transpercolativ și, substratul litologic alcătuit 

din formațiuni moi, friabile. Dintre luvisoluri se remarcă suprafețe mari ocupate cu luvosoluri tipice și albice 

(în arealu dealurilor mai înalte) și a preluvosolurilor (în sectoarele de terase), la acestea adăugându-se pe 

suprafețe restrânse și luvosolurile albice (îndeosebi în cadrul formațiunilor forestiere). 

Solurile azonale-intrazonale (hidrisoluri și protisoluri) se întâlnesc atât în sectorul mai înalt, pe suprafețe mai 

restrânse, cât și în sectoarele de terase. În primul caz se remarcă prezența regosolurilor și erodosolurilor, iar 

în cel de-al doilea dominanța solurilor hidromorfe (gleiosoluri) și a aluviosolurilor, în sectoarele de luncă. În 

ambele cazuri tipurile de sol menționate (cu excepția unor soluri aluviale), prezintă un potențial de fertilitate 

scăzut, pretându-se la o gamă restrânsă de folosință (pajiști naturale sau plantații pomiviticole, în unele 

situații). 
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i.) Resursele naturale 

Teritoriul nu deține bogății naturale deosebite, fiind o zonă de deal cu un pronunțat profil agricol favorizat de 

terenurile neproductive pentru culturile cerealiere. Pădurile din apropierea localităților sunt mai degrabă 

păduri de foioase, care asigură efectivul de plante medicinale (ciuboțica cucului, musățel, coada șoricelului 

etc.), fructe de pădure și ciuperci.  

Zonele de pădure din teritoriul Comunei TREZNEA reprezintă zone cu valoare peisagistică. Aceste păduri 

pot deveni destinații pentru petrecerea timpului liber, pentru drumeții sau turism de week-end. Sunt 

caracteristice pajiștile, care sunt folosite ca pășuni și fânețe naturale.  

Pe lângă resursele naturale sunt foarte importante și produsele proprii animaliere și vegetale. Chiar dacă 

unele zone nu sunt favorabile cultivatului produselor agricole, totuși se cultivă următoarele cereale: porumb, 

grâu, ovăz, floarea soarelui, triticale; legume: cartofi, ceapă; fructe: există livezi de măr, păr, prun, viță de 

vie. 

3.2. AUDIT SOCIO-DEMOGRAFIC 

Comuna avea o populatie de 1051 locuitori la 1 Ianuarie 2017. Populația comunei a cunoscut de-a 
lungul timpului fluctuatii importante privind numarul locuitorilor și a suferit modificari importante în 
structurile sale, fenomene strans legate de evolutia istorica și economica a zonei. La ultimul 
recensământ, populația număra 947 de locuitori, din care 835 români și 80 rromi. 

Principalii indicatori la nivelul localității Treznea cu privire la teritoriu, locuințe și utilități publice, în 
perioada 2006-2016, sunt prezentați în următorul tabel 

Teritoriu, locuințe, utilități publice 

Denumire indicator 
Anul 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Locuințe existente 
– total – nr. 

443 443 443 445 446 448 449 451 451 451 453 

Locuințe în prop. 
publică – nr. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Locuințe în prop. 
privată – nr. 

443 443 443 445 446 448 449 451 451 451 453 

Suprafața locuibilă 
– total mp 

18030 18030 18109 18239 18296 21269 21388 21573 21573 21573 21744 

Suprafața locuibilă 
în prop. publică – 
total mp 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Suprafața locuibilă 
în prop. privată – 
total mp 

18030 18030 18109 18239 18296 21269 21388 21573 21573 21573 21744 

Locuinte terminate 
in cursul anului  

2 0 0 2 1 2 1 2 0 0 2 

Autorizatii de 
construire 
eliberate pentru 
cladiri 
rezindențiale 
(număr) 

5 5 3 5 4 3 4 6 4 5 6 

Autorizatii de 
construire 
eliberate pentru 

841 785 498 699 547 654 653 955 485 843 620 
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cladiri rezindețiale 
(mp) 

Autorizatii de 
construire 
eliberate pentru 
alte tipuri de 
clădiri (număr) 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Autorizatii de 
construire 
eliberate pentru 
alte tipuri de 
clădiri (mp) 

0 0 0 0 0 0 0 0 147 0 0 

Tabel nr. 3: Teritoriu, locuințe, utilități publice în localitatea TREZNEA, în perioada 2007-20166 

Principalii indicatori demografici la nivelul localității TREZNEA, în perioada 2007-2016 sunt următorii: 

Denumire 
indicator 

Anul 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Populația totală - 
la 1 ian (stabilă) 

973 986 1007 1011 1020 1011 1031 1039 1035 1051 1051 

Femei 485 490 501 504 507 498 508 512 507 518 518 

Bărbați 488 496 506 507 513 513 523 527 528 533 533 

Născuți vii 14 9 11 4 13 8 13 10 11 9  

Decedați 17 15 12 19 15 14 16 10 18 16 - 

Căsătorii 9 6 4 8 6 4 5 3 3 6 - 

Divorțuri 1 2 2 2 2 3 1 1 1 2 - 

Stabiliri de 
domiciliu în 
localitate (inclusiv 
migrația externă) 

33 36 12 32 18 54 29 13 20 35 - 

Plecări cu 
domiciliul din 
localitate (inclusiv 
migrația externă) 

15 10 11 11 21 28 15 13 19 12 - 

Stabiliri de 
reședință în 
localitate la 1 
ianuarie 

11 8 13 10 9 7 16 7 8 25 - 

Plecări cu reședința 
din localitate la 1 
ianuarie 

8 10 9 5 3 5 9 4 9 9 - 

Emigranți 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 - 

Tabel nr. 4: Indicatorii demografici ai localității în perioada 2007-20167 

                                                 

6 Sursa: INS – Fișa localității Treznea 
7 Sursa: INS – Fișa localității Treznea 
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Tendințe demografice 

Sub formă de grafic, la nivelul localității TREZNEA, pentru perioada 2007-2016, evoluția populației 

este următoarea: 

 

Figura nr. 2: Evoluția populației stabile în comuna TREZNEA în perioada 2007-20178 

 

Figura 3: Evoluția populației stabile în comuna TREZNEA în perioada 2007-2017 pe sexe 
(femei/bărbați)9 

Conform graficelor de mai sus, privind evoluția populației stabile în perioada 2007-2016, se poate 

constata o scădere a populației, atenuată în ultimul an de analiză, cauza principală fiind stabilirea cu 

domiciliul în localitate și stabiliri de reședință în localitate. 

Dinamica populației 

                                                 

8 Sursa: INS – Fișa localității Treznea 
9 Sursa: INS – Fișa localității Treznea 
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Efectivul unei populații suferă modificări în timp, nu este constant, în funcție de intrările (nașterile și 

imigrările) și ieșirile (decesele și emigrările) din cadrul acesteia. 

 

Figura nr. 4: Evoluția numărului de născuți vii și decedați în perioada 2006-201610 

Conform graficului de mai sus, numărul născuților-vii este mai mic decât numărul decedaților pe 
toată perioada analizată. 

Căsătorii-Divorțuri  

În ceea ce privește numărul căsătoriilor, acesta a oscilat de la un an la altul, înregistrându-se un 
maxim în anul 2007 și 2010 (20 căsătorii) și un minim în anul 2009 (6 căsătorii). În ceea ce privește 
numărul divorțurilor, și acesta a oscilat de la un an la altul, între 2 și 4 divorțuri pe an, conform figurii 
de mai jos: 

 

Figura nr. 5: Raportul căsătorii-divorțuri, în perioada 2006-201611 

 

Stabiliri de domiciliu/Plecări cu domiciliul din localitate 

                                                 

10 Sursa: INS – Fișa localității Treznea 
11 Sursa: INS – Fișa localității Treznea 
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În perioada de analiză, numărul de stabiliri cu domiciliul în localitate (inclusiv migrația externă) a fost 

superior numărului de plecări cu domiciliul din localitate (inclusiv migrația externă), în fiecare an, cu 

excepția anului 2010. 

În graficul de mai jos, se poate observa raportul stabiliri de domiciliu/plecări cu domiciliul, în orizontul 

de timp analizat: 

 

Figura nr. 6: Raportul stabiliri de domiciliu/plecări cu domiciliul în perioada 2006-201612 

Stabiliri de reședință la 1 ianuarie-Plecări cu reședința la 1 ianuarie 

În perioada de analiză, numărul de plecări cu reședința din localitate la 1 ianuarie a fost constant 

superior raportat la numărul de stabiliri de reședință în localitate la 1 ianuarie, conform figurii de mai 

jos: 

 

Figura nr. 7: Stabiliri de reședință la 1 ianuarie-Plecări cu reședința la 1 ianuarie, în perioada 2006-201613 

Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă 

                                                 

12 Sursa: INS – Fișa localității Treznea 
13 Sursa: INS – Fișa localității Treznea 2014 
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Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă pentru comuna TREZNEA, la nivelul anului 2017, se 

prezintă astfel: 

POPULAȚIA STABILĂ PE SEXE ȘI GRUPE DE VÂRSTĂ - în valori absolute 

SEXE 
Populația 

stabilă 
TOTAL 

Sub 5 
ani 

5-19 
ani 

20 - 34 
ani 

35 - 49 
ani 

50 - 64 
ani 

65 - 79 
ani 

peste 
80 ani 

Ambele 1.051 53 178 221 234 157 149 59 

Masculin 518 23 89 118 125 84 58 21 

Feminin 533 30 89 103 109 73 91 38 

Tabel nr. 1: Populația stabilă pe sexe și segmente de vârstă potrivit Fișei localității pentru anul 2014-valori absolute14 

În valori relative, situația privind populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă este evidențiată mai jos: 

POPULAȚIA STABILĂ PE SEXE ȘI GRUPE DE VÂRSTĂ - în valori relative 

SEXE 
Populația 

stabilă 
TOTAL 

Sub 5 
ani 

5-19 
ani 

20 - 34 
ani 

35 - 49 
ani 

50 - 64 
ani 

65 - 79 
ani 

peste 
80 ani 

Ambele 100,00% 5,04% 16,94% 21,03% 22,26% 14,94% 14,18% 5,61% 

Masculin 100,00% 4,44% 17,18% 22,78% 24,13% 16,22% 11,20% 4,05% 

Feminin 100,00% 5,63% 16,70% 19,32% 20,45% 13,70% 17,07% 7,13% 

Tabel nr. 2: Populația stabilă pe sexe și segmente de vârstă potrivit Fișei localității pentru anul 2014-valori relative15 

Sub formă de grafic, populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă, pentru ambele sexe, se prezintă 

astfel: 

 
Figura nr. 1: Populația stabilă pentru ambele sexe și segmente de vârstă la 20 octombrie 201116 

                                                 

14 Sursa: INS – Fișa localității Treznea 2014 
15 Sursa: INS – Fișa localității Treznea 2014 
16 Rezultatele finale ale Recensământului din 2011: „Tab31. Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă – județe, municipii, orașe, 
comune”, sursa: Institutul Național de Statistică din România 
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Figură 8: Populația stabilă pe grupe de vârstă, în perioada 2007-2016 

3.3. CARACTERIZAREA ECONOMICĂ  

Economia județului Sălaj 

Economia județului a cunoscut mari transformări de-a lungul vremii. Alături de agricultură, ramură 

bine reprezentată, industria a fost în ultimii 35 de ani motorul dezvoltării economice. Astfel, au apărut 

pe harta economică a județului ramuri industriale noi, care au făcut din Sălaj, o locație bine cunoscută 

în lume și în țară, pentru țevile fabricate aici, robineți, conductori electrici emailați, anvelope, 

ceramică pentru construcții, produse alimentare etc. Din anul 1990, la nivelul județului Sălaj s-a 

înregistrat o diversificare și o creștere accentuată a serviciilor.  

Repartizarea populației active pe domenii de activitate 

Structura populației active pe domenii de activitate se determină raportând numărul populației active 

dintr-un domeniu de activitate la numărul total al populației active.  
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Sectorul privind serviciile reprezintă ponderea majoritară în totalul populației active, în perioada 

2007-2016. Cea mai mare parte a acestor servicii este reprezentată de: 

▪ serviciile de transport; 

▪ servicii de alimentație (restaurante), industria alimentară; 

▪ servicii de cazare și alte facilități de cazare (hoteluri); 

▪ servicii de prelucrare a lemnului, fabricarea produselor din lemn și plută, fabricarea lemnului; 

▪ servicii de arhitectură și inginerie; 

▪ servicii de management și consultanță în management; 

▪ servicii de secretariat, servicii suport și alte activități de servicii prestate în principal 

întreprinderilor; 

▪ activități de peisagistică și servicii pentru clădiri; 

▪ servicii de colectare și epurare a apelor uzate; 

▪ servicii privind lucrările de geniu civil; 

▪ activități de creație și interpretare artistică; 

▪ serviciile educaționale, sociale sau medicale, etc..  

O poziție importantă este ocupată de sectorul de construcții  

În cadrul teritoriului, sectorul terțiar este caracterizat printr-un număr mai mic de firme față de sectorul 

comercial, diversificate însă, din punct de vedere al tipurilor de servicii oferite. 

Deși principalele ramuri de activitate sunt cele din sectorul primar, în ultimul deceniu s-a constatat o 

creștere semnificativă a activităților din sectorul secundar și al serviciilor. 

Comentarii privind economia locală 

Comuna TREZNEA a avut și va avea încă pentru mult timp o economie preponderent agrară. 

Dinamica și structura economiei locale a cunoscut schimbări de la o etapă la alta, sub influența 

guvernanților și a evoluției bazei tehnico-materială. 

Importanța economică în cadrul Comunei TREZNEA a crescut printr-o valorificare eficientă a 

resurselor naturale, precum și prin noile dimensiuni pe care le-au cunoscut agricultura și sectorul 

serviciilor în ultima perioadă. 

Creșterea animalelor este ramura cea mai importantă a agriculturii. Produsele acestui sector măresc, 

într-o oarecare măsură veniturile personale ale locuitorilor.  

Așadar, populația din zonă în general își câștigă existența din valorificarea produselor agricole și 

animaliere.  

Mediul economic este dominat de societăți fără salariați. Acest aspect indică puternica lipsă a 

viabilității sectorului economic.  

Majoritatea companiilor sunt afaceri de familie, concentrate pe sectorul serviciilor și al industriei 

ușoare, dar și în sectorul turismului. 

Numărul mediu de salariați și șomeri pentru perioada 2010-2014 este reprezentată grafic, mai jos. 
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Figura nr. 9: Numărul mediu de salariați/șomeri în perioada 2010-201617 

 

Figura nr. 10: Someri inregistrati la sfarsitul lunii, pe sexe în perioada 2010-201618 

 

                                                 

17 Sursa: INS – http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15 
18 Sursa: INS – http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15 
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Agricultura 

Agricultura prin cele doua ramuri ale sale, cultura plantelor și creșterea animalelor, a constituit din 

cele mai vechi timpuri o îndeletnicire de bază și principală sursă de hrană pentru locuitorii Comunei 

Treznea din județul Sălaj. 

Datorită condițiilor podologice, în paralel cu cultura plantelor s-a practicat și se practică încă la scară 

mare creșterea animalelor, în special ovine, bovine și porcine, dar și păsări.  

Agricultura practicată în teritoriul Comunei Treznea este una de subzistență și semi-subzistență, în 

marea majoritate a cazurilor, constituită din mici exploatații agricole gestionate în familie, asociate 

cu producția pentru propriile nevoi alimentare și cu un grad scăzut de participare pe piață. 

Dimensiunea modestă a exploatațiilor agricole și dotarea tehnică necorespunzătoare, caracteristicile 

solului (care necesită fertilizări și lucrări mecanizate intense) determină o productivitate agricolă 

scăzută. Numărul societăților comerciale cu profil agricol este redus, valoarea adăugată a produselor 

agricole fiind și ea redusă. 

Acestea se datorează faptului că o mare parte din suprafața agricolă a teritoriului prezintă limitări 

naturale ale productivității agricole. 

În tabelul următor este prezentată detaliat structura fondului funciar pentru perioada 2007-2016, 

astfel: 

Denumire indicator 
Anul 

2014 

Suprafața totală -ha 3705 

Suprafața totală agricolă - ha 2127 
 

Suprafața totală arabilă -ha- 1033 
 

Suprafața totală a pășunilor - ha 785 
 

Suprafața totală a fânețelor - ha 262 
 

Suprafața totală cu livezi și pepiniere pomicole - ha 47 

Terenuri neagricole total - ha 1578 

Paduri si alta vegetatie forestiera – ha  1009 

Ocupata cu ape, balti – ha  22 

Ocupata cu constructii - ha 59 

Cai de comunicatii si cai ferate – ha 51 

Terenuri degradate si neproductive  -ha 437 

Tabel nr. 5: Structura fondului funciar agricol în localitatea TREZNEA pentru perioada 2007-2016”19 

                                                 

19 Sursa: INS – Fișa localității Treznea 
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Industrie 

Ca și în alte regiuni ale României, cu condiții sociale și geografice asemănătoare, primele unități 

apărute au fost cele în domeniul industriei alimentare și a exploatării și prelucrării lemnului.  

Dezvoltarea industriei a fost condiționată de existența materiilor prime locale, respectiv de resursele 

subsolului, care au contribuit la dezvoltarea industriei extractive, și mai puțin de resursele oferite de 

agricultură. 

Pe teritoriul Comunei TREZNEA, nu există combinate și fabrici de prelucrare a produselor agricole 

sau întreprinderi prestatoare de servicii în domeniul agriculturii. În general, întreprinderile din zonă 

activează în domeniul industriei ușoare și nu utilizează produsele rezultate din agricultură. 

 

Turism 

Potențialul turistic al județului Sălaj este unul de excepție. Beneficiind de diverse și spectaculoase 

forme de relief, îmbinate armonios pe întreg teritoriu, înzestrat cu elemente de floră și faună bogate, 

cu mai multe obiective turistice balneare, cu numeroase monumente istorice, de artă și arhitectură, 

județul Sălaj poate fi inclus în ariile de convergență turistică ale țării. Zestrea bisericilor de lemn i-au 

adus renumele de ”județ al bisericilor de lemn”. 

Deși localitatea TREZNEA dispune de un potențial turistic important, oferta de cazare este relativ 

redusă.  

3.4. INFRASTRUCTURA PUBLICĂ  

Infrastructura medicală / Sănătate 

Indicator 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Dispensare medicale (nr.) : : : : 1 : : : 

Cabinete stomatologice (nr.) : : : : : : 1 : 

Tabel nr. 6: Situația serviciilor medicale și infrastructurii medicale în localitatea TREZNEA în perioada 2007-201420 

 

                                                 

20 Sursa: INS – Fișa localității Treznea 
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Cultură și artă  

Situația detaliată privind cultura și arta la nivelul localității TREZNEA este prezentată în tabelul 
următor: 

Denumire indicator 

Anul 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

 

20
15

 

 

20
16

 

Biblioteci – total – nr. 2 2 2 2 2 2 

Biblioteci publice – nr. 1 1 1 1   

Volume existente în 
biblioteci – nr. 

6286 6498 6505 6515 6535 6545 

Volume eliberate – nr. 2950 3500 3180 3050 3485 3795 

Cititori activi la biblioteci – 
nr. 

300 325 320 330 310 290 

Tabel nr. 7: Situația privind cultura și arta în localitatea TREZNEA în perioada 2011-201621 

 
În graficul de mai jos este prezentată evoluția copiilor și a elevilor înscriși în învățământ în perioada 
2007-2016, în valori relative. 

 

Figura nr. 11: Evoluția copii/elevi înscriși în învățământ în perioada 2007-201622 

 

                                                 

21 Sursa: INS – Fișa localității Treznea 
22 Sursa: INS – Fișa localității Treznea 
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Infrastructura educațională  
Situația detaliată privind serviciile sociale și infrastructura socială la nivelul localității TREZNEA este 
prezentată în tabelul următor: 

Denumire indicator 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

Unități de învățământ – total di care 
gimnazial (inclusiv special) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Copii înscriși în grădinițe 45 46 45 45 43 40 37 35 33 37 

Elevi înscriși – total, din care: 90 89 90 92 93 96 102 99 97 92 

Elevi înscriși în învățământul primar 
(inclusiv special) 48 49 49 48 48 49 54 50 47 47 

Elevi înscriși în învățământul 
gimnazial (inclusiv special) 42 40 41 44 45 47 48 49 50 45 

Personal didactic – total,  
din care: 

13 15 14 14 16 12 12 10 10 9 

Personal didactic în învățământul 
preșcolar 

3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

Personal didactic în învățământul 
primar (inclusiv special) 

4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 

Personal didactic în învățământul 
gimnazial (inclusiv special) 

6 8 7 7 9 5 5 5 5 5 

Săli de clasă și cabinete școlare  10 10 10 10 10 10 10 12 12 9 

Laboratoare școlare 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PC – total 12 12 15 13 13 13 13 13 13 12 

Tabel nr. 8: Serviciile și infrastructura socială (educațională și culturală) pentru perioada 2007-201623 

 

Activități sociale și instituții locale  

La nivelul localității, există expertiză locală în gestionarea problemelor locale și comunitare. 

Autoritățile administrației publice locale sunt: 

- Consiliul Local - ca autoritate deliberativă; 

- Primarul - ca autoritate executivă. 

Sediul acestor autorități prin care se realizează conform Constituției, autonomia locală, este în 

localitatea Treznea, str. Principală nr. 83, județul Sălaj. 

Această unitate este deservită de personal specializat în domeniul în care își desfășoară activitatea. 

Primarul și viceprimarul Comunei sunt sprijiniți de Consiliul Local care este format din 11 membri ai 

diferitelor partide politice și care contribuie la dezvoltarea Comunei în funcție de posibilitățile legale. 

În comună există în fiecare sat câte un cămin cultural, unde se organizează nunți, botezuri, masă 

pentru înmormântare, discoteci, programe culturale și altele.  

În centrul de comună funcționează o bibliotecă comunală. 

                                                 

23 Sursa: INS – Fișa localității Treznea 
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Comentarii privind serviciile și infrastructura medico-socială 

In comuna exista un dispensar medical deservit de un medic de familie, care este sprijinit în 

activitatea pe care o desfasoara de doua cadre medicale cu studii medii. 

Datorită apropierii de Zalău, o mare parte din serviciile de sănătate sunt furnizate în acest oraș.  

Serviciile de relaxare și sportive sunt în dezvoltare. Din punct de vedere al serviciilor sociale, se 

constată lipsa căminelor de bătrâni și a centrelor de copii în zonă. 

Comentarii privind dezvoltarea economică 

Autorizațiile de construire eliberate în perioada 2007-2016 au însumat valori cuprinse între minimul 
de 485 m² Sutilă în anul 2014 și maximul de 955m² Sutilă în anul 2013. 

 
Figura 12: Autorizatii de construire eliberate în perioada 2007-2016 (m² Sutilă) 

În perioada 2008-2014, numărul intreprinderilor active din Comuna TREZNEA a rămas constant, cu 
un scădere în anul 2011. 

 
Figură 13: Numărul intreprinderilor active, în perioada 2008-2014 
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În ceea ce privește numărul intreprinderilor nou create, acesta a fost constant în perioada 2008-2013 
cu un maxim în anul 2012 în ceea ce privește numărul intreprinderilor închise și un maxim în același 
an în ceea ce privește numărul intreprinderilor nou create. 

 

Infrastructura de transport public local 

Transportul public este asigurat prin intermediul firmelor particulare. 

Comuna nu dispune de rețea de cale ferată. Legăturile pe cale ferată se realizează prin gara Zalău-

Nord, situată la doar 17 km de satul TREZNEA.  

Principalele căi rutiere de comunicație sunt Drumul județean DJ 108R care asigură legătura cu 

drumul european E81 (distanța de 6,5 km de satul Treznea). 

Având în vedere infrastructura drumurilor rutiere putem afirma că legăturile cu centrele urbane din 

apropiere sunt asigurate.  

Infrastructura de telecomunicații 

În ceea ce privește infrastructura de telecomunicații, locuitorii Comunei Treznea au acces atât la 

servicii de telefonie fixă și mobilă, cât și la servicii de internet și la servicii de televiziune.  

3.5. PATRIMONIUL CULTURAL 

Cultura include arta și toate formele de expresie artistică, și, mai mult, include modurile prin care ne 

definim identitatea ca indivizi și comunități. Conform UNESCO, definim cultura ca un set de trăsături 

spirituale, materiale, intelectuale și afective distincte ale unei societăți sau a unui grup social și 

cuprinde, pe lângă arte vizuale, muzică, teatru, dans, literatură etc. și elemente definitorii pentru stilul 

de viață, sistemul de valori, tradițiile și credința respectivului grup. 
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Prin cultură și prin procesele pe care cultura le catalizează, Comuna Treznea poate oferi locuitorilor 

noi perspective de participare la viața publică, poate dezvolta noi mecanisme de solidaritate și 

incluziune, poate revitaliza și da culoare zonelor sale periferice, își poate dezvolta infrastructura, 

poate să primească o mai largă deschidere europeană și poate genera colaborări, dar și parteneriate 

care să aducă beneficii economice și sociale întregii comunități. 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (86,16%), dar există și 

minorități de penticostali (9,5%). Pentru 3,27% din populație, nu este cunoscută apartenența 

confesională.24  

Comuna dispune de un important patrimoniu cultural prin prezența însemnată a bisericilor de lemn, 

astfel: 

 Biserica de lemn "Sf. Apostoli" din satul Bozna, construcție secolul al XVIII-lea, 

monument istoric 

 Castelul "Bay" din satul Treznea, construcție secolul al XIX-lea, monument istoric. Situat 

chiar în centrul satului Treznea, castelul este legat de familia grofului Bay Ferenc, ce a 

locuit în el până în 1944, an în care, cu doar câteva săptămâni înainte ca frontul celui de-al 

doilea război mondial să ajungă în zonă, a fost părăsit. Groful, alături de fiul și de soția 

acestuia, de cei doi nepoți, dar și de o parte din animalele pe care le avea la momentul 

respectiv s-a retras din fața armatei romane la Curtuișeni, în județul Bihor, aproape de 

granița cu Ungaria, în localitatea natală a sotiei sale. După venirea comuniștilor la putere, 

castelul a fost sediul CAP-ului din localitate, perioadă în care a fost cât de cât întreținut. 

După 1990 însă, locația a fost abandonată și lăsata în voia sorții. Castelul are în 

componența două corpuri principale, legate între ele de o reproducere a “punții suspinelor” 

din Veneția, unică în România, dar care sunt astăzi departe de strălucirea de altădată. 

Castelul are o structură și o formă legată strict de genealogia familiei ce a locuit în el. Deși 

atât bătrânul Bay Ferenc cât și soția acestuia proveneau din familii nobiliare, Ferenc era cu 

o treaptă mai sus în ierarhie, fapt pentru care corpul de clădire rezervat lui era mai mare, 

ea fiind a adevăratului nobil. Mai mult decât atât cel rezervat soției nu este doar mai mic ci 

a fost legat de cel al soțului printr-o “punte a suspinelor” ce simbolizează înnobilarea prin 

căsătorie a părții feminine a familiei. 

Ca urme ce atestă vechimea asezărilor omenesti pe aceste meleaguri sunt siturile arheologice 

descoperite pe teritoriul comunei. Astfel de descoperiri au fost făcute in:  

 Localitatea Bozna – sit arheologic; 

 Localitatea Treznea – turnurile de apărare a limesului Daciei de la Treznea 

Totodată în casele multor localnici care nu au fost modernizate, se păstrează tradiția din bătrâni: pe 

pereți sunt expuse șterguri (țesute din în și cânepă) și farfurii de ceramică pictate cu motive 

tradiționale sălăjene. Aceste motive se regăsesc și pe acele șterguri precum și pe cuverturile 

                                                 

24 Rezultatele finale ale Recensământului din 2011: „Tab13. Populația stabilă după religie – județe, municipii, orașe, comune”. 
Institutul Național de Statistică din România. iulie 2013. Accesat la 5 august 2013 
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denumite de localnici „lipideuri” și pe peretare, acestea au fost țesute de bunicile noastre cu ajutorul 

unor mașini specifice denumite „războaie” 

Agroturism 

Agroturismul reprezintă o formă a turismului rural care utilizează pentru cazare și servirea mesei 

numai pensiunile și fermele agroturistice, hanuri și hoteluri rurale, adăposturi, sate de vacanță etc, 

beneficiind de un mediu nepoluat, de atracțiile turistice naturale și de valorile cultural-istorice, de 

tradițiile și obiceiurile prezente în mediul rural. 

Agroturismul este capabil să valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria țărănească prin 

implicarea turiștilor în viața gospodăriei și furnizarea acestora de servicii și activități (masă, cazare, 

interacțiune cu mediul socio-natural) proprii gospodăriei țărănești, fără a-i conturba acesteia 

specificul. 

Agroturismul este în general practicat de micii proprietari din zonele rurale/gospodăriile rurale, ca 

activitate secundară, implicând în mod activ femeia. Prin această formă de turism se oferă 

posibilitatea turiștilor de a reveni în mijlocul naturii, asigurând acestora confortul fizic și spiritual, 

precum și accesul la bucătăria autentică specifică fiecărei zone.  

În cadrul teritoriului Comunei Treznea, din județul Sălaj, există potențial de dezvoltare a 

agroturismului. La momentul actual nu există pensiuni agroturistice înregistrate. 

Lipsa pregătirii și cunoștințelor în oferirea de servicii agroturistice și a mijloacelor de promovare fac 

ca acest segment de servicii turistice să fie încă insuficient valorificat. 

Obiceiuri locale și evenimente 

În cadrul Comunei Treznea, din județul Sălaj, se păstrează obiceiuri locale, transmise din generație 

în generație. 

Cele mai multe obiceiuri au fost legate de ocupațiile țăranilor: munca la câmp sau la pădure, 

păstoritul, construcția caselor, pregătirea cânepii sau a lânii pentru confecționarea îmbrăcămintei. 

Pentru astfel de activități, încă din perioada când predomina economia naturală și apoi industria 

casnică, s-a statornicit o formă de executare rapidă a unor lucrări printr-o formă de întrajutorare 

numită clacă. 

Obiceiurile de iarnă păstrează trăsături străvechi, printre acestea datinile sărbătoririi Crăciunului sunt 

cele mai active și mai bine conservate produse etno-folclorice. În comună se păstrează traditiile 

populare legate de sărbătoarea Crăciunului, Anului Nou, și Paștelui. În localitatea Treznea are loc 

anual întâlnirea cu ”Fii satului”, cu o largă participare a locuitorilor din comună și din localitățile din 

jur.  

Așadar, tradițiile și obiceiurile locale sunt legate de sărbătorile de iarnă, de cele religioase precum și 

de momentele importante din viața omului: naștere, căsătorie, moarte. 

Concluzii privind patrimoniul arhitectural și cultural 

Tradițiile, obiceiurile și portul popular ca elemente ale culturii spirituale a locuitorilor Comunei 

Treznea, în condițiile unei promovări și exploatări turistice eficiente, ar putea constitui obiective de 

atracție pentru turiști.  
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O notă de pitoresc o dau obiceiurile și tradițiile legate de sărbătorile de iarnă, manifestările culturale 

de tipul „umblatului cu Steaua” și Plugușorul având reale valențe de atractivitate turistică. Folclorul 

și obiceiurile strămoșești ale românilor de pe aceste meleaguri, fac din Comuna Treznea un areal 

de convergență turistică de necontestat. Lăcașurile de cult au în patrimoniu obiecte specifice și 

publicații cu valoare religioasă, istorică și culturală. Evenimentele culturale organizate pe teritoriul 

Comunei Treznea relevă puține obiceiuri și sărbători locale organizate ca evenimente mai speciale.  

Obiectivele de proveniență antropică au un anumit potențial turistic, sunt elemente ce derivă din 

intercondiționarea în natură, proces care se desfășoară într-un timp istoricește determinant. Aceste 

obiective aparțin atât culturii materiale cât și culturii spirituale a comunitații din Comuna Treznea, 

fiind o varietate deosebită. 

Arhitectura populară este reflectată în modul de construcție al gospodăriilor și anexelor relevând 

caracteristici proprii.  

Ocupațiile locuitorilor pot deveni o importanta resursă turistică, mai ales prin produsul lor, rezultat 

din prelucrarea lemnului, din țesutul în război sau prelucrarea primară a alimentelor tradiționale.  

Produsele obținute în gospodării, majoritatea pentru nevoile și consumul propriu, prin transformarea 

lor în produse de consum turistic, pot avea o latură atractivă indiscutabilă. În același timp însăși 

obiceiurile și modul de realizare, uneori rudimentar, pur și natural, se pot constituii în atracții turistice 

pentru locuitorul urban, sau pentru cel al Europei Occidentale.  

Cea mai bună piață de desfacere pentru acest produs turistic este locul lui de producere, 

constituindu-se în punct de atracție pentru turiștii dornici de a vedea și cunoaște aceste îndeletinciri, 

de a participa la ele, sau chiar de a acționa direct de la sursă produsele rezultate astfel.  

Turismul cultural – are o pondere mai mare în practicarea acestui tip de turism, care se remarcă în 

special la elevi și studenți, sub forma turismului școlar de învățare sau de descoperire.  
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Biserica de lemn Sfintii Arhangheli din satul Borza (1758). Foto: Rareș Pop 
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Capitolul 4.  

ANALIZA SWOT 

 

4.1. INTRODUCERE 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect și reprezintă o analiză a punctelor tari, 

a punctelor slabe, a oportunităților și a amenințărilor care a fost creată și utilizată de întreprinderi ca 

instrument de formulare a strategiilor. 

Denumirea provine din limba engleză și este un acronim cu următoarea semnificație: Strengths 

(puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunități) și Threats (amenințări). 

Punctele tari 

Dintr-o analiză a indicatorilor comunității pot rezulta o întreagă gamă de puncte tari. Acestea pot fi 

”puncte tari-grele (hard)” și ”puncte tari-ușoare (soft)”. Dacă, în mod normal, primele se identifică 

destul de repede, celelalte se conturează prin discuții ulterioare sau din activități de cercetare. 

”Punctele tari-ușoare” sunt percepute de obicei doar de un număr mic de persoane și, inițial, nu sunt 

acceptate. Odată discuțiile sau cercetarea începute, ”punctele tari-ușoare” vor fi cele care vor realiza 

diferența și se va descoperi faptul că acestea sunt complementare cu ”punctele tari-grele”.  

Punctele slabe 

Punctele slabe sunt aflate la polul opus față de punctele tari, acestea reprezentând slăbiciunile 

cadrului local. 

Și în cazul analizei punctelor slabe este posibil să facem distincția între ”puncte slabe-grele” și 

”puncte slabe-ușoare”. 

Oportunitățile 

Acestea pot fi studiate și discutate doar dacă o alegere preliminară a fost proiectată. În acest stadiu, 

se impune o nouă descriere, mult mai clară persoanelor implicate. 

Ar putea exista probleme în cadrul analizei dacă punctele tari și oportunitățile se suprapun. Există o 

diferență clară între acești doi parametri. O regulă simplă, dar folositoare pentru o analiză SWOT 

corectă, este aceea de a verifica dacă există o distincție clară între punctele tari și oportunități. 

Amenințările 

Amenințările includ implicațiile negative ale măsurilor adoptate. Analiza oportunităților și a 

amenințărilor implică un melanj al efectelor interne și externe ale politicii. Efectele externe pot genera 

într-un fel amenințări. 

Nu există o corespondență exclusivă între puncte tari și oportunități, pe de o parte și puncte slabe și 

amenințări pe de altă parte.  

Acest instrument, analiza SWOT, face posibilă analizarea rapidă a punctelor strategice cheie, 

precum și identificarea alternativelor strategice. 

Este fundamental ca dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunității să fie concepută prin 

elaborarea unor strategii coerente, pornind de la potențialul și resursele existente și ținând cont de 

oportunitățile, dar și de amenințările care se prefigurează. 
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Analiza diagnostic de tip SWOT a economiei Comunei TREZNEA din județul Sălaj este realizată 

printr-o serie de comentarii concentrate asupra principalilor factori care influențează dezvoltarea 

acestui teritoriu, în vederea atingerii unor importante obiective strategice. 

Acest tip de analiză ilustrează stările interne distinctive de forță sau slăbiciune în raport cu unele 

oportunități sau amenințări externe. 

Se poate afirma faptul că elemente ale punctelor forte, printr-o valorificare adecvată, se transformă 

în oportunități, iar unele elemente ale punctelor slabe, prin cronicizare devin amenințări.  

Analiza SWOT permite concentrarea atenției asupra zonelor cheie și realizarea de prezumții în 

zonele asupra cărora există cunoștințe și informații mai puțin detaliate. În urma acestei analize se 

poate decide dacă o zonă, își poate îndeplini planul și în ce condiții. 

Unele ”oportunități” și ”amenințări” pot să provină din ”punctele tari” și ”punctele slabe” ale Comunei. 

Amenințările pot fi concrete sau potențiale. 

Implicațiile sociale atât ale ”punctelor forte”, cât și ale ”punctelor slabe” determină semnificativ 

dezvoltarea economică ulterioară a Comunei.  

Punctele tari și punctele slabe sunt concepte ”statice”, bazate pe parametrii descriptivi ai unei 

zone, într-o perioadă determinată de timp, adică ceea ce există. 

Oportunitățile și amenințările au în vedere viitorul, și se referă la alegerile pe care le au de făcut 

persoanele implicate în procesul de planificare, adică ceea ce va fi. 

Factori 

Mediu 
POZITIVI NEGATIVI 

INTERN 

(în interiorul Comunei) 

Puncte tari: 

Resurse din Comuna TREZNEA, 

județul Sălaj sau capacități care 

ar putea fi activate efectiv pentru 

a atinge obiectivele avute în 

vedere și aprobate 

Puncte slabe: 

Insuficiențe din Comuna 

TREZNEA, județul Sălaj care 

limitează posibilitățile de atingere 

a obiectivelor 

EXTERN 

(în afara Comunei) 

Oportunități: 

Orice situație favorabilă care 

poate fi transformată într-o 

valoare ce poate concura la 

atingerea obiectivelor de 

dezvoltare a zonei 

Amenințări: 

Orice situație defavorabilă din 

mediul extern care ar putea 

constitui o amenințare în 

atingerea obiectivelor de 

dezvoltare 

Tabel nr. 9: Analiza SWOT 

În urma analizelor efectuate, pentru perioade semnificative din evoluția economico-socială a 

Comunei TREZNEA, se pot sistematiza următoarele elemente ale analizei SWOT.  
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4.2. AȘEZAREA GEOGRAFICĂ ȘI CADRUL NATURAL 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Vegetație forestieră, produse accesorii pădurii; 

▪ Suprafațe de pășuni și fânețe naturale; 

▪ Centralitatea spațială a județului Sălaj în 

Regiunea Nord-Vest și accesibilitatea la 

culoarele europene, însemnând avantaje 

pentru parcuri tematice (servicii de tranzit, 

turism de tranzit, procesare primară) dezvoltare 

de IMM, a antreprenoriatului și atragerea 

investițiilor străine directe; 

▪ Climă continentală moderată-temperat 

mediteraniană; 

▪ Rezervă de teren pentru amenajări ulterioare; 

▪ Resurse naturale: rețea hidrografică; 

▪ Varietatea resurselor subsolului din județul 

Sălaj: depozitele de lignit, depozitele de 

cărbune brun, petrol, gipsurile, calcarele, 

andezitul, nisipurile, pietrișurile din lunca 

Someșului, apele minerale, termale, nămolurile 

terapeutice; 

▪ Servicii de transport aerian accesibile la: 

Aeroportul Cluj-Napoca, Aeroportul Oradea, 

Aeroportul Baia-Mare; 

▪ Resurse și tradiție pentru dezvoltarea ramurilor 

de potențial: agricultură (zootehnie), 

silvicultură, viticultură, pomicultură, industria de 

procesare a produselor agricole și a băuturilor. 

▪ Relief predominant deluros, impropriu în 

exploatații agricole, acces dificil în lipsa unor 

drumuri în punctele pitorești ale comunei; 

▪ Prezența unor poli de atracție urbană: Cluj-

Napoca, Zalău, Oradea, Baia Mare; 

▪ Legătura cu polii importanți din vecinătate se 

face greu. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Programe ale autorităților județene și centrale 

destinate mediului rural; 

▪ Încadrarea ariei geografice a comunei în aria de 

eligibitate a programelor de finanțare din 

fonduri structurale ale Uniunii Europene; 

▪ Exploatări și culturi forestiere, producerea de 

energie electrică, construcții. 

▪ Extinderea fenomenului de eroziune a solului 

cu posibile consecințe grave pe termen lung; 

▪ Poluarea care a scăpat de sub control în 

special datorită flacoanelor PET și a depozitării 

în locuri neamenajate a diferitelor deșeuri 

(rumeguș și materiale provenite din demolări); 

▪ Exploatarea uneori necontrolată a resurselor 

pădurii, aceasta putând influența în viitor 

potențialul economic al Comunei. 

Tabel nr. 10: Analiza SWOT-Așezarea geografică și cadrul natural 
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4.2. POPULAȚIA ȘI RESURSELE UMANE 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Autoritățile locale sunt deschise pentru inovare 

instituțională și sustenabilitatea proiectelor 

comunitare; 

▪ Experiența partenerială (asociativă) a 

autorităților locale, județene în derularea unor 

proiecte cu finanțare; 

▪ Nivel relativ ridicat al gradului de calificare în 

anumite domenii; 

▪ Existența unor specialiști în domenii variate de 

activitate; 

▪ Nuclee cu potențial de dezvoltare a mediului 

universitar; 

▪ Populația are ca ocupații principale: creșterea 

animalelor, pomicultura, apicultura, 

legumicultura (mai degrabă pe terenurile din 

jurul gospodăriilor); 

▪ Rata infracționalităților relativ redusă; 

▪ Ospitalitatea proverbială a locuitorilor. 

▪ Îmbătrânirea accentuată a populației; 

▪ Mentalitatea populației față de schimbare în 

general și reconversie profesională în special; 

▪ Nivelul relativ redus al pregătirii școlare și 

civice,respectiv profesional a multor cetățeni. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Existența unor exemple de succes ale unor 

localnici cu inițiativă; 

▪ Existența unor programe de finanțare 

guvernamentale pentru reconversie 

profesională; 

▪ Grad redus de ocupare profesională, deci 

potențial important al forței de muncă la salarii 

competitive în plan regional; 

▪ Procentajul mare al segmentului vârstnic în 

ansamblul populației va determina creșterea 

interesului pentru turismul balnear; 

▪ Implicarea autorităților locale în problemele 

comunității, disponibilitate spre realizarea de 

parteneriate. 

▪ Migrarea forței de muncă înalt calificate către 

alte centre urbane sau în străinătate; 

▪ Reducerea ponderii populației active; 

▪ Natalitate scăzută; 

▪ Creșterea șomajului în rândul tinerilor; 

▪ Scăderea gradului de instruire a populației 

tinere; 

▪ Estomparea tradițiilor locale; 

▪ Creșterea ponderii muncii la negru, cu efecte 

negative asupra pieței muncii,economiei locale 

și asistenței sociale în perspectivă, datorită 

fiscalității ridicate. 

Tabel nr. 11: Analiza SWOT- Populația și resursele umane 
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4.3. INFRASTRUCTURĂ 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Rețea de drumuri modernizată (E81 Satu-

Mare-Cluj-Napoca); 

▪ Centralitatea județului Sălaj în spațiul 

economico-geografic al Regiunii Nord-Vest; 

▪ Autostrada Brașov - Borș traversează județul 

permițând dezvoltarea a 3 poli de creștere: 

municipiul Zalău, Zimbor și Nușfalău; 

▪ La nivel de regiune drumurile din categoriile 

superioare sunt reprezentate în proporție mult 

mai semnificativă față de media pe țară; 

▪ Existența unei rețele de drumuri forestiere și de 

exploatare care prin efort minim pot fi folosite 

ca și căi de acces și drumuri turistice; 

▪ Existența rețelei de distribuție a energiei 

electrice; 

▪ Existența telefoniei fixe și mobile; 

▪ Accesibilitate la transport feroviar (Jibou- nod 

de cale ferată aflat în proximitatea Parcului 

Industrial Jibou); 

▪ Parcul industrial Jibou, dat în funcțiune, dotat 

cu toate utilitățile pentru dezvoltarea unor 

afaceri și industrii nepoluante. 

▪ Alimentarea cu apă în rețeaua publică este 

limitată; 

▪ Rețeaua de canalizare și stație de epurare și 

tratare a apelor reziduale inexistentă; 

▪ Parcuri și spații verzi care necesită 

modernizare; 

▪ Inexistența unor locuri de agrement; 

▪ Nu există programe de educație și cercetare 

privind managementul, logistica și finanțele 

infrastructurii și a sistemelor de transport; 

▪ Pondere foarte redusă a cetățenilor care 

interacționează cu autoritățile publice prin 

intermediul Internetului. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Programe comunitare ale Uniunii Europene 

pentru sprijinirea dezvoltării în mediul rural; 

▪ Programe guvernamentale pentru încurajarea 

inițiativelor locale; 

▪ Programe de modernizare a infrastructurii 

rutiere; 

▪ Valorificarea resurselor de materiale de 

construcții (nisip, lemn, piatră) din comună 

pentru reducerea costurilor de infrastructură. 

▪ Ritm redus de dezvoltare a rețelei de drumuri 

din județ; 

▪ Orientarea programelor europene și 

guvernamentale spre alte zone considerate 

prioritare; 

▪ Interes redus al investitorilor pentru comună 

datorită infrastructurii fizice și sociale 

neadecvate raportate la potențialul Comunei; 

▪ Infrastructura feroviară insuficient dezvoltată și 

cu posibilități reduse de conectare va determina 

o mare parte din investitori și turiști să 

ocolească sau doar să tranziteze județul Sălaj; 

▪ Ineficiența unor investiții realizate în 

infrastructura de transport datorită necorelării 

cu investițiile din alte sectoare (turism, 

competitivitate, etc.); 

▪ Depășirea pe anumite tronsoane rutiere, a 

capacității de transport. 

Tabel nr. 12: Analiza SWOT-Infrastructura 
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4.5. ECONOMIA 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Vechi tradiții în prelucrarea și valorificarea unor 
resurse locale (exploatarea și prelucrarea 
lemnului, valorificare materiale de construcții: nisip 
și piatră); 

▪ Tradiții locale în creșterea animalelor, în special 
ovine și păsări; 

▪ Existența unei comunități de afaceri locale în fază 
incipientă reprezentată prin câteva societăți 
comerciale; 

▪ Crearea de asociații ale crescătorilor de animale, 
organisme ce vor avea în viitor ca principală 
activitate modernizarea zootehniei locale. 

▪ Potențialul turistic al Comunei nu este suficient 
valorificat; 

▪ Resurse financiare insuficiente, investiții 
autohtone și străine limitate; 

▪ Neadaptarea IMM-urilor la standardele UE de 
mediu, calitate, comunicare, practici manageriale; 

▪ Numărul redus de IMM-uri; 
▪ Infrastructura necorespunzătoare, absența 

canalizării; 
▪ Utilizarea pe o scară relativ mică a tehnologiilor 

avansate (echipamente și tehnologii învechite); 
▪ Productivitatea industrială este încă scăzută 

raportat la cea din Uniunea Europeană 
(suprafețele agricole nu pot fi întodeauna lucrate 
mecanizat- mecanizare agricolă- foarte scăzută; 

▪ Parcelarea terenurilor- productivitate scăzută; 
▪ Calitatea solului-producții mici; 
▪ Oferta redusă de terenuri și clădiri aflate în 

proprietate publică, disponibile pentru investiții; 
▪ Număr redus de locuri de muncă; 
▪ Lipsa culturii antreprenoriale și a experienței 

manageriale. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Creșterea cererii pentru produsele tradiționale pe 
piețele externe (participarea la târguri și expoziții 
internaționale); 

▪ Reconversia unor capacități economice în special 
cele agricole spre arii de productivitate adaptate 
condițiilor locale; 

▪ Existența unor spații și terenuri disponibile pentru 
dezvoltări antreprenoriale; 

▪ Existența de resurse locale puțin sau 
necorespunzător valorificate în prezent, produse 
accesorii pădurii. 

▪ Dezvoltarea prin susținerea producătorilor locali a 
activităților agro-zootehnice pentru producerea de 
alimente și produse ecologice; 

▪ Utilizarea programelor de finanțare a UE și 
autorităților naționale; 

▪ Extinderea colaborării cu organizații 
neguvernamentale care au capacitatea să atragă 
fonduri extrabugetare; 

▪ Dezvoltarea de relații de parteneriat economic și 
administrativ cu unități teritoriale (similare sau 
asemănătoare) din țară și străinătate; 

▪ Disponibilitatea autorităților locale de a încheia 
relații de parteneriat cu investitori locali sau străini. 

▪ Migrarea forței de muncă cu studii superioare și 
calificată; 

▪ Creșterea șomajului; 
▪ Costuri suplimentare pentru agenții economici 

necesare pentru ecologizarea întreprinderilor și a 
tehnologiilor; 

▪ Lipsa de receptivitate și flexibilitate a populației 
locale la cerințele pieței, fenomen care determină 
decalaje economice greu de recuperat; 

▪ Reducerea ponderii populației active, fapt care 
angrenează pierderi economice substanțiale; 

▪ Creșterea costurilor cu achizițiile de echipamente 
și tehnologii moderne; 

▪ Cheltuielile mari pentru cercetare-dezvoltare 
induc riscul stagnării și necompetitivității 
economiei județului; 

▪ Măsurile complexe și riguroase negociate pentru 
industria alimentară constituie un risc pentru 
micile firme de profil; 

▪ Lipsa predictibilității fiscale. 

Tabel nr. 13: Analiza SWOT-Economia 
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4.6. TURISM 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Potențial important de dezvoltare a turismului 

prin existența pe raza Comunei a unor obiective 

tustice și atracții turistice: bisericile de lemn din 

Borza, Brebi, Brusturi, TREZNEA, Jac, 

Prodănești, Castrul Roman de la Brusturi, 

Dealurile Dumbravaș.a. 

▪ Așezarea geografică propice dezvoltării 

serviciilor, în special a celor turistice. 

▪ Slaba diversificare a serviciilor turistice și 

agroturistice; 

▪ Resurse financiare insuficiente, investiții 

autohtone și străine limitate; 

▪ Pregătire profesională de slabă calitate în 

domeniul serviciilor turistice; 

▪ Lipsa de preocupare a cetățenilor de 

conservare a mediului; 

▪ Ofertele de produse turistice ale județului nu 

sunt competitive pe plan international; 

▪ Inexistența unor forme de promovare a 

Comunei la nivel național și european pentru 

creșterea numărului de turiști. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Extinderea rețelei de gospodării autorizate 

pentru practicarea agroturismului; 

▪ Punerea în valoare a patrimoniului istoric al 

Comunei; 

▪ Disponibilitatea de a încheia relații de 

parteneriat a autorităților locale cu investitori; 

▪ Extinderea rețelei de pensiuni și unități de 

cazare; 

▪ Renovarea și întreținerea obiectivelor istorice și 

culturale și includerea acestora în circuite cu 

temă de interes internațional; 

▪ Utilizarea programelor de finanțare a UE și 

autorităților naționale; 

▪ Extinderea colaborării cu organizații 

neguvernamentale care au capacitatea să 

atragă fonduri extrabugetare. 

▪ Sectoarele turistice din alte județe ale țării au o 

rată ridicată de dezvoltare; 

▪ Reacția redusă a mediului local la provocările 

actuale, conducând la scăderea competitivității 

Comunei, în favoarea altor localități considerate 

mai interesante de turiști; 

▪ Lipsa unor programe curente de dezvoltare a 

turismului rural și implicit nealocarea de fonduri 

pentru infrastructura locală; 

▪ Fiscalitatea și birocrația. 

Tabel nr. 14: Analiza SWOT-Turism 
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4.7. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

▪ Autorități locale deschise, preocupate de 

problemele de mediu; 

▪ Existența pe teritoriul comunei a suprafețelor 

silvice în proporție mare. 

▪ Slaba reprezentare a unităților de valorificare și 

reciclare a deșeurilor; 

▪ Insuficiența tehnologiilor ecologice și de 

ecologizare în procesele de fabricație a 

agenților economici; 

▪ Suprafețe defrișate pentru accesul la resurse 

(ale solului și subsolului); 

▪ Neefectuarea de lucrări de stabilizare în zonele 

ce prezintă pericole de alunecări de teren; 

▪ Neefectuarea de plantații forestiere la timp și cu 

specii valoroase; 

▪ Educația ecologică este superficială; 

▪ Educația precară a a locuitorilor cu privire la 

protejarea mediului.  

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

▪ Utilizarea programelor UE destinate reabilitării 

condițiilor de mediu din mediul rural; 

▪ Extinderea colaborării și implicarea 

organizațiilor neguvernamentale și a școlilor în 

programe comune de educație ecologică; 

▪ Dezvoltarea educației ecologice și 

conștientizarea importanței unui mediu 

sănătos. 

▪ Extinderea eroziunii solului cu consecințe grave 

pe termen lung dacă nu se intervine la timp; 

▪ Exploatarea fără niciun control al pădurilor va 

avea urmări asupra dezvoltării durabile; 

▪ Indiferență față de protecția mediului. 

Tabel nr. 15: Analiza SWOT-Mediul înconjurător 

În concluzie, prin analiza SWOT, indiferent de acțiunile stabilite, procesul decizional ar trebui să 

includă următoarele elemente: 

▪ construiește pe punctele tari; 

▪ elimină punctele slabe; 

▪ exploatează oportunitățile; 

▪ îndepărtează amenințările. 
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Biserica de lemn din Jac (construită în 1756). Foto: Rareș Pop 
). Foto: Rareș Pop 
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Pictură pe Biserica de lemn din Jac (construită în 1756). Foto: Rareș Pop 
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Capitolul 5.  

CONSULTAREA PUBLICĂ A COMUNITĂŢII 

 
Pentru a asigura eficiența eforturilor de elaborare a strategiei, s-a optat pentru o metodologie testată 

anterior, în cazuri similare, ce a inclus elemente de implicare directă a comunității, prin solicitarea de 

puncte de vedere, chestionare, interviuri, pornind de la ipoteza că cetățenii și reprezentanții 

administrației publice locale au interesul și cunoștințele necesare pentru a identifica diversele 

interese locale. 

Consultarea publică s-a realizat cu persoanele cheie din comunitate, urmărind pe de o parte, 

identificarea principalelor avantaje și oportunități pentru o viitoare dezvoltare economică, socială, 

culturală, dar și domeniile sănătății, al educației și turismului din comuna TREZNEA, și pe de altă 

parte a permis cetățenilor să se exprime cu privire la principalele probleme cu care se confruntă 

locuitorii Comunei. 

Modelul de chestionar aplicat în vederea consultării publice a comunității din teritoriul Comunei 

TREZNEA, se găsește la Anexa nr. 1. 

Grupul țintă al studiului a fost reprezentat în mare parte de persoane de genul masculin, cu o vârstă 

cuprinsă între 45 și 60 de ani. Prin urmare, 65,00% din populația intervievată aparținea genului 

masculin, iar 35,00% aparținea genului feminin. Dintre persoanele intervievate, 55,00% aveau vârsta 

cuprinsă între 45 și 60 de ani, iar 45,00% aveau vârsta cuprinsă între 30-44 de ani. În ceea ce 

privește ultima școală absolvită, majoritatea persoanelor intervievate aveau studii medii, adică 56%, 

studii superioare 44%, iar niciun respondent (0%) nu avea studii primare. 

Pentru a identifica opțiunea de a pleca din localitatea TREZNEA sau de a rămâne în localitatea 

TREZNEA, în viitorul apropiat, 82,00% dintre respondenți susțin că nu doresc să părăsească 

localitatea, iar 18,00% au afirmat că au în vedere în viitor să plece din localitate. 

Majoritatea respondenților care susțin că nu vor să părăsească localitatea, au argumentat prin 

motive ca: loc de muncă în zonă și stabilirea împreună cu familia în această localitate, inclusiv 

atașamentul față de frumusețea zonei în care s-au născut. 

Dintre respondenții care au afirmat că doresc să părăsească localitatea în viitorul apropiat, 

majoritatea au invocat motive precum: dorința de realizare profesională, dar și faptul că în acest 

moment, subiecții lucrează în altă localitate.  

Una dintre aspectele studiate prin chestionarul aplicat în scopul consultării comunității este cel 

privitor la deplasările către alte localități, la motivul deplasării, inclusiv mijlocul de transport utilizat. 
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Frecvența și motivul deplasărilor către alte localități 

La acest aspect, 60,00% dintre respondenți au afirmat că deplasările spre alte localități au loc zilnic, 

iar 22% că motivul cel mai important privind deplasările fiind serviciile medicale.  

  

Figura nr. 14: Frecvența deplasărilor către alte localități 

 

 

Figura nr. 15: Motivul deplasărilor către alte localități 

Cu privire la mijlocul de transport utilizat de respondenți pentru deplasări către alte localități, 78,57% 

au afirmat că folosesc mașina personală, iar 14,29% dintre respondenți utilizează maxi-taxi sau 

microbus. 
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Opinia respondenților privind tinerii plecați la studii 

La întrebarea adresată prin aplicarea chestionarului privind motivele care i-ar determina pe tinerii 

plecați la studii să se întoarcă în comună, 40,43% dintre respondenți au identificat ca motiv 

asigurarea unui loc de muncă, 17,02% dintre respondenți au susținut că facilitățile oferite tinerilor în 

inițierea afacerilor, 14,89% dintre respondenți pentru cursuri de pregătire și formare în domeniul 

agricol, silvic și zootehnic, 8,51% consideră că tinerii s-ar întoarece în comună dacă ar găsi sprijin 

în obținerea unei locuințe. 

 

Figura nr. 16: Motivele care i-ar determina pe tinerii plecați la studii să se întoarcă în comuna TREZNEA 

Concluziile respondenților privind oportunitățile pe care ar trebui să le ofere comunitatea pentru 

evoluția profesională, le prezentăm în figura de mai jos: 

 

Figura nr. 17: Oportunitățile pe care ar trebui să le ofere comunitatea pentru evoluția profesională 

Asigurarea unui loc de 
muncă
40,43%

Cursuri de pregătire și 
formare în domeniul 

agricol, silvic și 
zootehnic

14,89%

Facilități oferite 
tinerilor în inițierea 

afacerilor
17,02%

Sprijin în obținerea 
unei locuințe

8,51%

Altele
19,15%

Motivele care i-ar determina pe tinerii plecați
la studii să se întoarcă în Comuna Treznea

Asigurarea unui loc de muncă

Cursuri de pregătire și formare în
domeniul agricol, silvic și zootehnic

Facilități oferite tinerilor în inițierea
afacerilor

Sprijin în obținerea unei locuințe

Altele

Promovarea unor 
programe de formare 

și reconversie 
profesională adaptate 

la cerințele pieței 
muncii
26,67%

Conceperea unor 
programe pentru 

creșterea nivelului de 
pregătire profesională 

a forței de muncă 
existente
40,00%

Sprijinirea agenților 
economici în vederea 

creșterii numărului 
locurilor de muncă

20,00%
Altele

13,33%

Oportunitățile pe care ar trebui să le ofere 
comunitatea pentru evoluția profesională

Promovarea unor programe de
formare și reconversie profesională
adaptate la cerințele pieței muncii

Conceperea unor programe pentru
creșterea nivelului de pregătire
profesională a forței de muncă
existente

Sprijinirea agenților economici în
vederea creșterii numărului locurilor
de muncă

Altele



STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI TREZNEA, JUDETUL SĂLAJ 

 

 
84 

În demersul de consultare publică a comunității, au fost analizate și cele mai importante elemente 

de infrastructură din comuna TREZNEA, pentru a putea identifica și contura prioritățile de dezvoltare, 

viziunea și direcțiile strategice. 

Opinia respondenților privind starea drumurilor 

Rezultatele chestionarului adresat cetățenilor Comunei TREZNEA, în scopul identificării priorităților 

de dezvoltare a infrastructurii de drumuri, au relevat că 96,3% dintre respondenți susțin că străzile 

principale sunt asfaltate, în stare bună, iar în privința străzilor secundare, 40,74% dintre subiecți au 

afirmat că sunt asfaltate, în stare bună. 

 

 

Figura nr. 18: Starea străzilor principale 

  

Figura nr. 19: Starea străzilor secundare 
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Opinia respondenților cu privire la existența parcurilor, a spațiilor verzi și a locurilor de 

agrement 

În vederea identificării priorităților de dezvoltare a infrastructurii de agrement, rezultatele 

chestionarului adresat cetățenilor Comunei TREZNEA, au arătat că 38,64% dintre respondenți susțin 

că există parcuri și spații verzi, dar trebuie modernizate, 34,62% consideră că nu există astfel de 

spații, iar 26,99% dintre respondenți afirmă că există parcuri și spații verzi și sunt întreținute.  

Rezultatele chestionarului privind locurile de agrement au reliefat următoarele: 73,34% dintre 

respondenți consideră că nu există locuri de agrement, 8,70% afirmă că există astfel de locuri, dar 

trebuie modernizate, iar 17,39% dintre subiecți consideră că există locuri de agrement și chiar sunt 

întreținute. 

 

Figura nr. 20: Existența parcurilor și a spațiilor verzi 

 
Figura nr. 21: Existența locurilor de agrement 
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Opinia respondenților privind alimentarea cu apă, canalizare și stație de epurare și tratare a 

apelor reziduale 

Rezultatele chestionarului adresat cetățenilor Comunei TREZNEA, pentru evaluarea stadiului 

rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, au relevat următoarele: 93,33% dintre respondenți 

consideră că beneficiază toți locuitorii Comunei de rețea de alimentare cu apă, iar privind canalizarea 

și stația de epurare și tratare a apelor reziduale, 93,33% dintre respondenți au afirmat că nu există 

de rețea de canalizare și stație de epurare și tratare a apelor reziduale. 

 

Figura nr. 22: Alimentarea cu apă 

 

 

Figura nr. 23: Canalizarea și stația de epurare 
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Opinia respondenților privind iluminatul public, salubritatea publică și managemnetul 

deșeurilor 

Rezultatele chestionarului adresat cetățenilor Comunei TREZNEA, pentru identificarea priorităților 

de dezvoltare a iluminatului public, au relevat că 89,29% dintre respondenți susțin că iluminatul 

public este asigurat corespunzător pe toate străzile, iar în ceea ce privește salubritatea publică, 

81,48%, dintre respondenți au conchis că deșeurile sunt colectate neselectiv, dar cu regularitate. 

 

 

Figura nr. 24: Iluminatul public 

 

 

Figura nr. 25: Salubritatea publică și managementul deșeurilor 
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Opinia respondenților privind transportul public de persoane 

În scopul identificării priorităților de dezvoltare a transportului public de persoane, 29,63% dintre 

respondenți susțin că nu există transport public de persoane. 

 

Figura nr. 26: Transportul public de persoane 

 

Opinia respondenților privind unitățile de învățământ și unitățile sanitare 

La consultarea comunității locale privind numărul suficient și dotarea adecvată a unităților de 

învățământ și a unităților sanitare, 80,77% dintre respondenți au afirmat că unitățile de învățământ 

sunt suficiente și sunt dotate corespunzător, iar 29,63% au concluzionat că unitățile sanitare sunt 

suficiente, dar nu sunt dotate corespunzător. 

  

Figura nr. 27: Unități de învățământ 
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Figura nr. 28: Unități sanitare 

 

Opinia respondenților privind atracțiile și obiectivele turistice 

Atracțiile și obiectivele turistice de care au amintit cetățenii Comunei TREZNEA în ordinea 

importanței, care necesită dezvoltare pentru atragerea turiștilor în zonă, sunt prezentate în figura de 

mai jos: 

 

 

Figura nr. 29: Principalele atracții și obiective turistice din comuna TREZNEA  
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Opinia respondenților privind principalele sectoare promovarea investițiilor 

Comunitatea a fost consultată privind principalele sectoare identificate pentru promovarea 

investițiilor în comuna TREZNEA. Rezultatele chestionarului sunt evidențiate în figura de mai jos: 

 

Figura nr. 30: Principalele sectoare identificate de respondenți pentru promovarea investițiilor 

La întrebarea adresată comunității privind ordinea în care se dorește realizarea de investiții în 

comuna TREZNEA, în funcție de importanță25, pe primele locuri s-au clasat: 

1. Alimentarea cu apă, canalizare; 

2. Realizarea unor puncte de distracție pentru tineret. 

3. Dezvoltarea infrastructurii de turism; 

4. Dezvoltarea infrastructurii de străzi  secundare; 

5. Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii; 

6. Reabilitarea căminului cultural pentru diverse evenimente culturale; 

7. Serviciile de sănătate (ex. cabinet stomatologic, farmacii, serviciu ambulatoriu). 

Comunitatea a fost consultată și cu privire la idei de proiecte care se doresc a fi realizate cu prioritate 

și care ar putea fi valorificate în sensul creșterii și dezvoltării socio – economice.  

Au fost identificate de către respondenți un număr variat de proiecte din domenii de activitate 
distincte, cum ar fi:  

▪ proiecte de canalizare și alimentare cu apă; 
▪ amenajare de spații verzi, parcuri, în special amenajarea unor locuri de joacă pentru copii; 
▪ amenajare locuri de agrement; 
▪ cămin pentru copii sub 6 ani; 
▪ grădiniță pentru copii cu program prelungit; 
▪ realizarea de proiecte în dezvoltarea agriculturii ecologice; 
▪ investiții în servicii de sănătate, dispensar uman; 

                                                 

25 unde 1-cel mai important, 7-cel mai puțin important 
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▪ investiții în sală de sport; 
▪ proiecte de infrastructură de drumuri și străzi (amenajarea șanțurilor pe lângă străzile din 

sate, asfaltare drumuri, reabilitarea unor drumuri și străzi, ș.a.); 
▪ proiecte care presupun asigurarea transportului public; 
▪ promovarea și dezvoltarea turismului; 
▪ realizarea de proiecte de investiții în sectorul zootehniei; 
▪ investiții în infrastructura culturală; 
▪ organizarea unor cursuri de formare profesională pentru tineri. 

La întrebarea adresată prin chestionar cu scopul identificării principalelor dezavantaje în ceea ce 

privește posibilitățile de dezvoltare, pe care comuna TREZNEA le prezintă, acestea au avut un grad 

mare de diversitate, însă cele mai recurente, și deci cele mai stringente pentru locuitori, au fost 

următoarelele:  

▪ lipsa locurilor de muncă; 
▪ populația îmbătrânită; 
▪ plecarea tinerilor în străinătate sau la oraș; 
▪ lipsă apă, canalizare și gaz în toate zonele; 
▪ promovarea insuficientă a obiceiurilor specifice zonei; 
▪ scăderea nivelului de educație al tinerilor; 
▪ nivelul de pregătire profesională scăzut; 
▪ serviciile medicale insuficiente și inadecvate; 
▪ lipsa unor cursuri de pregătire și formare profesională în domeniul agricol; 
▪ nivelul de dezvoltare al agriculturii; 
▪ lipsa unor spații pentru petrecerea timpului liber; 
▪ birocrația în atragerea fondurilor europene. 

Transformarea avantajelor enumerate în oportunități ar conduce la rezolvarea altor probleme majore 

ale Comunei (crearea de locuri de muncă pentru tineri, aceștia fiind astfel motivați să nu părăsească 

comuna și să-și întemeieze familii aici), ceea ce ar însemna o cerere mai mare de creșe, grădinițe, 

școli, dispensare amenajate, crescând nivelul educațional și al sănătății locuitorilor Comunei 

TREZNEA.  

Diversificând preocupările tinerilor, prin crearea de noi locuri de muncă și de petrecere a timpului 

liber, prin interacțiunea cu turiștii, dar și cu investitori din alte zone ale țării sau chiar din străinătate, 

problemele de ordin social, ar putea fi ameliorate, lucru care ar crea condițiile unei vieți mai bune 

calitativ. 

În consecință, rezultatele obținute în urma interviurilor cu locuitorii Comunei TREZNEA, evidențiază 

faptul că rezolvarea unor probleme importante cu care se confruntă în prezent comuna (extinderea 

rețelei de canalizare și apă, atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă, dezvoltarea 

nivelului de cultură și educație a locuitorilor, amenajare spațiu de agrement pentru tineri și copii, 

amenajare spații de îngrijire pentru vârstnici, precum și reînvierea tradițiilor) pot contribui la 

valorificarea potențialului Comunei. Potențialul se referă la amplasarea zonală, valorificarea 

resurselor naturale și a atracțiilor turistice deja existente, prin atragerea unui număr mai mare de 

turiști și a unor investitori sau fonduri financiare, cu scopul de a dezvolta comuna, nu doar din punct 

de vedere economic, ci și socio - cultural și educațional. 

Din analiza SWOT și din consultarea publică a comunității au rezultat obiectivele și prioritățile, iar pe 

baza lor s-au identificat posibile proiecte de investiții prioritare la nivelul Comunei TREZNEA. 
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Capitolul 6. 

PRIORITĂŢI 

 

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

urbane și se caracterizează prin:  

▪ deficiențe structurale persistente (numărul mare al populației ocupate în agricultură, 

îmbătrânirea populației, un număr mare de exploatații de subzistență etc.);  

▪ valoare adăugată scăzută a produselor agro-alimentare;  

▪ randamentele și productivitatea muncii scăzute în special în agricultura de semi-subzistență;  

▪ spirit antreprenorial slab pentru dezvoltarea activităților economice, acces redus la credite;  

▪ o piață a terenurilor nefuncțională;  

▪ o modestă orientare către export;  

▪ investiții insuficiente în cercetare și dezvoltare;  

▪ accesul la servicii și infrastructură cu mult în urma zonelor urbane;  

▪ creșterea continua a disparităților regionale;  

▪ o pondere ridicată a populației expuse riscului de sărăcie și excluziune socială;  

▪ o administrație publică ineficientă;  

▪ o serie de riscuri pentru oameni și mediu exacerbate de schimbările climatice și care 

reprezintă o amenințare pentru zonele rurale și, în general, a teritoriului național. 

Localitatea TREZNEA din județul Sălaj, constituie un spațiu exclusiv rural în care se desfășoară 

activități proprii sectoarelor primare – agricultura și creșterea animalelor – și care reprezintă un 

suport pentru alte activități și servicii.  

Teritoriul localității încorporează aspecte fundamentale cu privire la patrimoniul natural, peisagistic 

și cultural, contribuind, în mare masură, la creșterea uniformă a culturii rurale tradiționale. 

Prin consultarea publică a comunității, în urma analizei diagnostic și a analizei SWOT s-au elaborat 

trei scenarii de dezvoltare potențiale ale zonei, astfel: 

6.1. SCENARIUL DEZVOLTĂRII INERȚIALE 

Scenariul dezvoltării inerțiale este acela în care sunt preluate și continuate tendințele din ultimii ani.  

Economia teritoriului localității TREZNEA se bazează în principal pe activitățile agricole de cultivare 

a terenurilor și creștere a animalelor, ocupația principală a populației fiind agricultura. 

Prin acest scenariu dezvoltarea zonei s-ar baza exclusiv pe dezvoltarea și diversificarea sectorului 

agricol pentru creșterea competitivității sectorului și a produselor obținute și pentru încadrarea 

șomerilor în câmpul muncii creat în sector prin creșterea numărului de exploatații agricole și 

dezvoltarea capacităților acestora. 
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6.2. SCENARIUL DEZVOLTĂRII ALTERNATIVE 

Scenariul dezvoltării alternative presupune concentrarea pe activități care nu sunt asociate cu 

sectorul agricol și anume dezvoltarea sectorului industrial non-agricol și a celui a serviciilor și 

comerțului.  

Dezvoltarea acestui sector ar presupune susținerea activităților extractive de pe teritoriul localității, 

a industriei prelucrătoare (prelucrarea lemnului), dar mai ales a sectorului servicii (coafor, servicii 

stomatologice, servicii sanitar-veterinare, etc.) și a comerțului. 

 

6.3. SCENARIUL DEZVOLTĂRII COMPUSE 

Scenariul dezvoltării compuse presupune combinarea scenariului dezvoltării inerțiale și cel al 

dezvoltării alternative.  

Strategia de dezvoltare a Comunei se va baza atât pe dezvoltarea sectorului agricol prin sprijinirea 

fermelor de semi-subzistență dar și prin susținerea investițiilor în creșterea animalelor, cultura de 

câmp, albinărit, legumicultură în câmp sau spații protejate, plante și arbuști ornamentali în câmp sau 

spații protejate, dar în special prin susținerea activităților inovative: cultivarea arbuștilor cu ciclu scurt 

de viață și regenerare pe cale vegetativă, cultivarea plantelor tehnice și a celor medicinale.  

Sectorul agricol va fi susținut de dezvoltarea industriei agroalimentare prin dezvoltarea unor proiecte 

legate de prelucrarea produselor agricole, iar industria prelucrătoare va fi susținută prin investiții în 

prelucrarea lemnului.  

Sectorul servicii va fi sprijinit prin investiții ale micilor întreprinzători din teritoriu care vor duce la 

diversificarea economiei. 

Sectorul turism va fi susținut atât prin activități de promovare a teritoriului ca zonă turistică, dar mai 

ales prin sprijinirea investițiilor în structuri de cazare, care ar putea să combine activitatea agricolă a 

fermelor de semi-subzistență cu activitățile de cazare a turiștilor.  

Potențialul natural al zonei precum și cel cultural este insuficient valorificat, iar turismul ar putea 

deveni un motor de dezvoltare al zonei, un sector care ar putea încorpora, asa cum precizam și mai 

sus, inclusiv activitățile agricole, dar care va aduce beneficii economice Comunei prin creșterea 

numărului de turiști care pe lângă serviciile turistice vor căuta și alte tipuri de servicii, contribuind 

astfel și la dezvoltarea comerțului în zonă.  

De o importanță indubitabilă este domeniul protecției mediului pentru că dezvoltarea durabilă a unui 

teritoriu nu poate să facă abstracție de protejarea mediului. Activitățile de protecție a mediului se vor 

regăsi în cadrul acestui scenariu în toate activitățile care vor duce la dezvoltarea Comunei 

TREZNEA, din județul Sălaj. 
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6.4.CONCLUZIE 

Considerăm că cel mai adecvat dintre cele trei scenarii dezvoltate mai sus, este cel al dezvoltării 

compuse care include atât dezvoltarea sectorului agricol și a celui forestier, dar și a sectoarelor non-

agricole (industrie, servicii, comerț) și care este completat de beneficiile pe care ar putea să le aducă 

localității dezvoltarea turismului. 

Pentru valorificarea tuturor punctelor forte specifice Comunei TREZNEA, și implicit pentru o 

dezvoltare echilibrată a acestui teritoriu rural, prin analizele diagnostic și SWOT și, de asemenea, în 

urma unor consultări publice a comunității locale, au fost stabilite trei priorități, ca puncte cheie ale 

teritoriului și drept urmare - axul în jurul căruia se vor centra toate acțiunile viitoare ale strategiei de 

dezvoltare pentru Comuna TREZNEA. 

1. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor comunei prin dezvoltarea infrastructurii publice eficiente și 

prin creșterea calității mediului înconjurător. – componenta HABITAT; 

2. Valorificarea potențialului economic al comunei prin susținerea dezvoltării sustenabile a inițiativei 

locale și atragerea de noi investiții și investitori. – componenta ECONOMIE; 

3. Îmbunătățirea accesului populației la servicii socio-culturale moderne și adaptate nevoilor locale. 

– componenta SOCIETATE. 

 

  

Centrul de informare turistică din  Localitatea Creaca. Foto: Rareș Pop 
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Capitolul 7.  

PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII STRATEGICE A COMUNEI 

TREZNEA 

7.1. OBIECTIVE 

Obiective generale 

În urma realizării analizei diagnostic a Comunei TREZNEA, din județul Sălaj, a consultărilor publice 
întreprinse și a concluziilor analizei SWOT, considerăm că, în următorii șase ani (2017 - 2020), 
corespunzători programării financiare europene 2014 – 2020, autoritățile publice locale și partenerii 
lor trebuie să își canalizeze energia, eforturile și resursele pentru atingerea următoarelor obiective 
generale: 

1. Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor Comunei prin dezvoltarea infrastructurii publice eficiente și 
prin creșterea calității mediului înconjurător – componenta HABITAT; 

2. Valorificarea potențialului economic al Comunei prin susținerea dezvoltării sustenabile a inițiativei 
locale și atragerea de noi investiții și investitori – componenta ECONOMIE; 

3. Îmbunătățirea accesului populației la servicii socio-culturale moderne și adaptate nevoilor locale 
– componenta SOCIETATE. 

Obiective strategice 

Pentru a atinge obiectivele generale, autoritățile publice locale și partenerii lor vor urmări următoarele 
obiective sectoriale: 

Componenta HABITAT: 

▪ Dezvoltarea infrastructurii Comunei și rezolvarea disfuncționalităților actuale; 
▪ Dezvoltarea infrastructurii de agrement, îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, 

precum și conservarea naturii în comună. 

Componenta ECONOMIE: 

▪ Dezvoltarea economică durabilă a Comunei prin valorificarea resurselor și potențialului local: 
agricultură, turism, etc.; 

▪ Diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea unor activități complementare non-agricole 
pentru creșterea calității vieții; 

▪ Stimularea inițiativelor economice pentru dezvoltarea economică sustenabilă a Comunei. 

Componenta SOCIETATE: 

▪ Sprijinirea dezvoltării armonioase a comunității locale prin adoptarea de măsuri adaptate 
specificului local; 

▪ Apropierea autorităților publice locale față de cetățeni. 

7.2. MATRICEA DOMENIILOR CHEIE DE INTERVENȚIE 

Prezentăm pentru fiecare componentă și obiectiv strategic tabloul domeniilor cheie de intervenție, 
acestea cuprinzând elementele funadamentale pentru dezvoltarea echilibrată a comunității: 
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Domenii cheie de intervenţie 
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Obiectiv strategic Domeniu cheie de intervenție 

 Dezvoltarea infrastructurii 
Comunei și rezolvarea 
disfuncționalităților locale; 

▪ Construcția, extinderea și/sau modernizarea 
infrastructurii rutiere; 

▪ Construcția, extinderea și/sau modernizarea 
infrastructurii agricole; 

▪ Construcția, extinderea și/sau modernizarea 
infrastructurii de alimentare cu utilități a Comunei. 

 Dezvoltarea infrastructurii de 
agrement pentru tinerii din 
comună; 

▪ Strategii pentru îmbunătățirea facilităților de petrecere 
a timpului liber de către tineri; 

▪ Locații pentru camping și agrement, definirea lor 
spațială, semnalizarea și dotarea lor. 

 Îmbunătățirea mediului și a 
peisajului natural, precum și 
conservarea naturii în comună; 

▪ Dezvoltarea infrastructurii de mediu și susținerea unor 
programe investiționale; 

▪ Îmbunătățirea solurilor din mediul rural, afectate de 
managementul neadecvat al deșeurilor, de 
contaminare istorică și eroziune; 

▪ Îmbunătățirea calității mediului; 
▪ Menținerea biodiversității și conservarea elementelor 

de patrimoniu natural; 
▪ Dezvoltarea agriculturii ecologice; 
▪ Implicarea cetățenilor în efortul de conservare a naturii. 
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Obiectiv strategic Domeniu cheie de intervenție 

 Dezvoltarea economică durabilă 
a Comunei prin valorificarea 
resurselor și potențialului local: 
creșterea competitivității 
sectoarelor agricol și forestier al 
Comunei, dezvoltarea 
turismului rural; 

▪ Investiții în active fixe; 
▪ Dezvoltarea sectorului vegetal; 
▪ Dezvoltarea sectorului zootehnic; 
▪ Dezvoltarea durabilă a exploatațiilor forestiere și 

ameliorarea viabilității pădurilor; 
▪ Dezvoltarea serviciilor pentru agricultură; 
▪ Investiții asociate cu protejarea patrimoniului traditional 

și cultural; 
▪ Valorificarea potențialului turistic al Comunei. 

 Diversificarea economiei rurale 
prin dezvoltarea unor activități 
complementare non-agricole 
pentru creșterea calității vieții; 

▪ Susținerea unor programe investiționale; 
▪ Sprijin pentru înființarea de activități neagricole; 
▪ Investiții în crearea și dezvoltarea de activități 

neagricole; 
▪ Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice 

moderne. 

 Stimularea inițiativelor 
economice private pentru 
dezvoltarea economică 
sustenabilă a Comunei; 

▪ Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri; 
▪ Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici; 
▪ Atragerea de investitori în comuna TREZNEA; 
▪ Stimularea inițiativelor de dezvoltare economică a 

Comunei. 
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Obiectiv strategic Domeniu cheie de intervenție 
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 Sprijinirea dezvoltării armonioase 
a comunității locale prin 
adoptarea de măsuri adaptate 
specificului local 

▪ Facilitarea educației generațiilor tinere prin investiții 
și programe inovative; 

▪ Crearea unui cadru favorabil inițierii de programe în 
domeniul educației adulților; 

▪ Creșterea implicării cetățenilor în dezvoltarea 
Comunei și creșterea coeziunii sociale la nivelul 
Comunei TREZNEA; 

▪ Revitalizarea tradițiilor și meșteșugurilor locale. 

 Apropierea autorităților publice 
locale față de cetățeni 

▪ Modernizarea infrastructurii autorității publice locale 
pentru a răspunde nevoilor actuale; 

▪ Creșterea capacității de management, de atragere 
de finanțări și de administrare a autorităților publice 
locale; 

▪ Îmbunătățirea comunicării între autoritatea publică 
locală și cetățeni. 

 

 

  

Casa tradițională, Localitatea Jac. Foto: Rareș Pop 
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Viziune şi direcţii strategice – componenta HABITAT 
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Obiectiv strategic: 

I. Dezvoltarea infrastructurii Comunei și rezolvarea disfuncționalităților locale 

Domeniu cheie de 

 intervenție 
Viziune și direcții strategice 

 Construcția, extinderea 
și/sau modernizarea 
infrastructurii rutiere; 

▪ Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor 
județene ca trasee de acces în zona Comunei TREZNEA – 
crearea premiselor pentru revitalizarea activităților 
economice din zonă; 

▪ Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor 
comunale, străzilor și drumurilor vicinale în zonele de 
interes din comună; 

▪ Amenajări trotuare; 
▪ Asigurarea unor rețele rutiere adecvate pentru ameliorarea 

accesului în zonele turistice; 
▪ Asigurarea dreptului la mobilitate și îmbunătățirea accesului 

în zonele critice: montane, localități izolate, slab populate; 
▪ Construcția, extinderea și / sau modernizarea de poduri, 

podețe sau punți pietonale; 
▪ Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de 

legătură cu unitățile administrativ-teritoriale din județ și din 
județele vecine. 

 Construcția, extinderea 
și/sau modernizarea 
infrastructurii agricole; 

▪ Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de 
acces la terenurile agricole; 

▪ Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor 
forestiere. 

 Construcția, extinderea 
și/sau modernizarea 
infrastructurii de 
alimentare cu utilități a 
Comunei. 

▪ Construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice 
de apă; 

▪ Construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice 
de apă uzată; 

▪ Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii rețelelor de 
telecomunicații; 

▪ Dezvoltarea și modernizarea rețelelor de energie electrică; 
▪ Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu gaz metan în 

satele din comună; 
▪ Dezvoltarea și modernizarea rețelei de iluminat public în 

localitățile Comunei. 

Obiectiv strategic: 

II. Dezvoltarea infrastructurii de agrement pentru tinerii din comună 

Domeniu cheie de 

 intervenție 
Viziune și direcții strategice 

 Strategii pentru 

îmbunătățirea facilităților 

de petrecere a timpului 

liber de către tineri; 

▪  Crearea unei strategii pentru îmbunătățirea facilităților de 

petrecere a timpului liber de către tineri. 
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 Locații pentru camping și 
agrement, definirea lor 
spațială, semnalizarea și 
dotarea lor. 

▪ Identificarea unor locații pentru camping și agrement, 

definirea lor spațială, semnalizarea și dotarea lor. 
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Obiectiv strategic: 

III. Îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și conservarea naturii în 

comună 

Domeniu cheie de 

 intervenție 
Viziune și direcții strategice 

 Dezvoltarea infrastructurii 
de mediu și susținerea unor 
programe investiționale 

▪ Dezvoltare de tehnologii de tratare și monitorizare a calității 
apei potabile în localitățile comunei; 

▪ Dezvoltarea de sisteme de canalizare a apei și / sau de stații 
de tratare a apelor uzate; 

▪ Cuprinderea serviciilor de salubritate din comune în cadrul 
managementului integrat al deșeurilor; 

▪ Dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor în 
mediul rural și dotarea adecvată a serviciilor de salubritate 
comunală pentru această activitate; 

▪ Înființarea unor servicii specializate pe domenii pentru 
gospodărire comunală; 

▪ Dotarea serviciilor de salubritate rurale si gospodărire 
comunală cu utilaje de intervenție, transport și colectare. 

 Îmbunătățirea solurilor din 
mediul rural, afectate de 
managementul neadecvat 
al deșeurilor, de 
contaminare istorică și 
eroziune 

▪ Îmbunătățirea managementului solului, incluzând zonele 
puternic afectate de eroziunea solului;  

▪ Îmbunătățirea calității solurilor afectate de poluare și 
degradare din cauze naturale;  

▪ Inventarierea zonelor din cadrul Comunei cu producție 
redusă de biomasă, în vederea ameliorării prin împădurire; 

▪ Refacerea peisajelor afectate de depozitarea deșeurilor. 

 Îmbunătățirea calității 
mediului 

▪ Fixarea terenurilor afectate de alunecări de teren prin 
plantarea de arbori; 

▪ Realizarea unor acțiuni de refacere a malurilor degradate ale 
cursurilor de apă și realizarea unor acțiuni locale pentru 
stabilizarea albiilor cursurilor de apă prin crearea de 
parteneriate între autorități și structurile administrative 
locale; 

▪ Introducerea unor restricții cu privire la realizarea 
construcțiilor în proximitatea apelor cu privire la exploatarea 
pădurilor și a agregatelor naturale din albiile minore. 

 Menținerea biodiversității 
și conservarea 
elementelor de 
patrimoniu natural 

▪ Atragerea de fonduri în vederea asigurării unui management 
eficient al biodiversității; 

▪ Realizarea infrastructurii de protecție a naturii și organizare 
a turismului ecologic. 
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Viziune şi direcţii strategice – componenta HABITAT 
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Obiectiv strategic: 

III. Îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și conservarea naturii în 

comună 

Domeniu cheie de 

 intervenție 
Viziune și direcții strategice 

 Dezvoltarea agriculturii 
ecologice 

▪ Înființarea unor asociații ale producătorilor, în domeniul 
agriculturii ecologice; 

▪ Folosirea metodelor de producție agricolă ce sunt 
compatibile cu protecția și îmbunătățirea condițiilor de 
mediu și care trec dincolo de standardele de bază 
relevante; 

▪ Promovarea produselor ecologice prin exploatarea 
potențialului ecologic existent în zonele colinare ale 
Comunei, zone în care prin tradiție nu se produc poluări ale 
solului, florei și faunei zonei; 

▪ Promovarea prin unități autorizate în domeniu a unor 
produse ecologice, precum: fructele de pădure, ciupercile 
de pădure, în special hribul, plantele medicinale și aromate 
din flora spontană, produsele lactate ale bubalinelor și 
laptele cu colesterol scăzut al caprelor, etc.. 

 Implicarea cetățenilor în 
efortul de conservare a 
naturii 

▪ Derularea campaniei ”Let's do it Romania!” cu formatul 
”Let's do it TREZNEA!”; 

▪ Derularea unei campanii de conștientizare a nevoii de 
curățenie și ordine în gospodării și a nevoii de protejare a 
râurilor, concomitent cu interzicerea drastică a deversării în 
râuri a deșeurilor sau a dejecțiilor animale; 

▪ Educarea comunității locale și susținerea colectării 
selective a deșeurilor menajere; 

▪ Realizarea unor campanii de educare a locuitorilor cu privire 
la categoriile de noxe emanate și impactul acestora asupra 
calității aerului; 

▪ Sprijinirea inițiativelor private în domeniul agriculturii 
biologice; 

▪ Promovarea tehnologiilor care respectă condițiile de impact 
asupra mediului. 
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Viziune şi direcţii strategice – componenta ECONOMIE 

 
Obiectiv strategic: 

I. Dezvoltarea economică durabilă a Comunei prin valorificarea resurselor și 

potențialului local: creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier al 

Comunei, dezvoltarea turismului rural 
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Domeniu cheie de  

intervenție 
Viziune și direcții strategice 

 Investiții în active fixe 

▪ Investiții în exploatații agricole, inclusiv exploatații pomicole; 
▪ Investiții pentru procesarea / marketingul produselor 

agricole, inclusiv din sectorul pomicol; 
▪ Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea 

infrastructurii agricole și silvice. 

 Dezvoltarea sectorului 
vegetal 

▪ Înființarea unui centru de valorificare a fructelor de pădure; 
▪ Cultivarea plantelor tehnice (in, cânepă) și a solanaceelor 

(cartof);  
▪ Pomicultura: înființarea de plantații intensive la speciile prun, 

măr, în zonele localităților Comunei; 
▪ Modernizarea și refacerea potențialului pomicol al 

plantațiilor cu capacitate de rodire; 
▪ Cultivarea plantelor medicinale și aromatice, 
▪ Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol. 

 Dezvoltarea sectorului 
zootehnic 

▪ Refacerea potențialului de producție a pășunilor și fânețelor 
prin:  
▪ Înlăturarea mușuroaielor înțelenite; 
▪ Fertilizări cu îngrășăminte chimice; 
▪ Fertilizări cu îngrășăminte organice; 
▪ Lucrări de întreținere.  

Creșterea caprinelor și porcinelor 
Creșterea păsărilor 
Creșterea bovinelor  
▪ Condițiile Comunei recomandă în continuare exploatarea 

raselor mixte de carne-lapte și lapte-carne (Bălțată 
românească și Brună de Maramureș pretabile la pășunat; 

▪ Dezvoltarea fermelor mijlocii autorizate sanitar- veterinar și 
dotate conform standardelor UE; 

Creșterea ovinelor 
▪ Condițiile Comunei sunt foarte adecvate exploatării ovinelor 

pentru lapte, carne și lână, rasele recomandate fiind: 
Țurcana și Țigaie, rase care valorifică foarte bine masa 
verde de pe pășuni și fânețe în toată perioada de pășunat; 

▪ Pentru rentabilizarea acestei specii sunt necesare 
valorificarea produselor obținute prin forme asociative direct 
către beneficiarii interni și externi, precum și crearea unui 
abator pentru miei și a unui centru de prelucrare a laptelui 
de oaie și capră. 
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Viziune şi direcţii strategice – componenta ECONOMIE 
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Obiectiv strategic: 
I. Dezvoltarea economică durabilă a Comunei prin valorificarea resurselor și 

potențialului local: creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier al 

Comunei, dezvoltarea turismului rural 

Domeniu cheie de 

 intervenție 
Viziune și direcții strategice 

 Dezvoltarea sectorului 
zootehnic 

Sectorul piscicol 
▪ Valorificarea specificului local prin înființarea de 

exploatații piscicole mici ; 
▪ Pe lângă exploatația piscicolă existentă și înființarea altor 

exploatații; 
Sectorul apicol 
▪  Organizarea apicultorilor în vederea producerii de produse 

apicole (miere, polen, lăptișor, venin, propolis), de calitate 
uniformă și superioară care să corespundă cerințelor de pe 
piața europeană. 

 Dezvoltarea durabilă a 
exploatațiilor forestiere și 
ameliorarea viabilității 
pădurilor 

▪ Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite; 
▪ Încheierea între Direcția Silvică Sălaj, Zalău și 

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, a unui protocol de 
colaborare care are ca scop formarea unei atitudini 
responsabile față de vegetația forestieră a elevilor din 
școli din comună și totodată promovarea în rândul elevilor 
a cunoștințelor legate de rolul pădurii; 

▪ Implicarea mass-media în procesul de formare a conștiinței 
forestiere și a promovării imaginii silviculturii în rândurile 
populației. 

 Dezvoltarea serviciilor 
pentru agricultură 

▪ Consultanță și informare pentru asociațiile de producători 
și fermierii din mediul rural pentru creșterea 
competitivității produselor agricole și silvice; 

▪ Înființarea de centre antreprenoriale pentru tinerii fermieri; 
▪ Activități de îmbunătățire a calității producției și produselor 

agricole; 
▪ Servicii pentru sporirea calității proceselor inovatoare din 

sectorul agricol și îmbunătățirea competențelor 
profesionale în vederea creșterii capacității manageriale. 

 Investiții asociate cu 
protejarea patrimoniului 
traditional și cultural 

▪ Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și 
accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes 
local, a așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor 
culturale; 

▪ Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la 
promovarea turismului rural, conducând astfel la 
creșterea nivelului de trai în zonele rurale; 

▪ Dezvoltare locală sustenabilă. 
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Domeniu cheie de  

intervenție 
Viziune și direcții strategice 
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 Valorificarea 
potențialului turistic al 
Comunei 

▪ Stimularea dezvoltării turismului rural și a agroturismului în 
comuna TREZNEA și exploatarea oportunităților de agrement 
existente în comună. 

▪ Dezvoltarea strategică a turismului în comuna TREZNEA poate 
fi abordată pe următoarele direcții privilegiate:turismul de circuit 
regional, considerând că atractivitatea unui circuit limitat la 
județul Sălaj restrânge atractivitatea și expansiunea de piață ; 
▪ turismul de circuit regional (cuprinde aproape toate 

tipurile de obiective și atracții turistice culturale, 
peisagistice, rurale etc.); 

▪ turismul de stațiune având ca potențial de piață populația 
județului și a zonelor limitrofe lipsite de resurse. Structura 
demografică a populației județului (număr mare de 
pensionari) va asigura permanentizarea fluxului de 
clienți; 

▪ agroturismul prin dezvoltarea pensiunilor și spațiilor de 
cazare. 

▪ Se vor dezvolta produse turistice specifice tradiționale, de 
unicat național și multicultural (tradiții, obiceiuri casnice, 
gastronomice, etnografice, evenimente de identificare). 
▪ turismul de nișă care poate fi abordat în dezvoltarea 

locațiilor pentru turism montan, sporturi de iarnă, turism 
ecologic, turism cultural (biserici de lemn,  turism 
cinegetic. 

▪ forme de masă ale turismului- petrecerea activă a 
timpului liber (piscine, terenuri de tenis), pe lângă care 
pot funcționa locații turistice cu spații de cazare; 

▪ formarea unei rețele de informare și promovare turistică. 
▪ Infrastructura turistică reprezintă o verigă slabă, încă 

insuficient dezvoltată deoarece capacitățile de cazare sunt 
reduse. În consecință, modernizarea și dezvoltarea 
infrastructurii turistice este primul pas în dezvoltarea turismului 
în comună. 

▪ Dezvoltarea unor branduri turistice locale reprezintă atât o 
prioritate generală, cu efecte în atragerea de investiții străine 
cât și specifică, dacă avem în vedere dezvoltarea turismului și 
efectele sale de antrenare, care deși în prezent sunt reduse 
mai ales datorită unei infrastructuri precare, pe termen mediu 
pot avea un rol important în creșterea competitivității 
economiei județului și regiunii. 

Acțiuni indicative pentru realizarea acestei măsuri: 
▪ Crearea unei imagini ca destinație turistică a Comunei 

TREZNEA prin definirea și promovarea unui brand turistic (de 
exemplu prin produse locale);  

▪ Dezvoltarea turismului prin creșterea susținută a produselor 
turistice specifice locului și activități de marketing; 

▪ Rețea locală, județeană și regională de informare și 
promovare turistică. 
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Viziune şi direcţii strategice – componenta ECONOMIE 
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Obiectiv strategic: 
I. Dezvoltarea economică durabilă a Comunei prin valorificarea resurselor și 

potențialului local: creșterea competitivității sectoarelor agricol și forestier al 

Comunei, dezvoltarea turismului rural 

Domeniu cheie de 

 intervenție 
Viziune și direcții strategice 

 Valorificarea potențialului 
turistic al Comunei 

Agroturismul se va dezvolta prin: 
▪ Formarea unor microzone specializate în agroturism cu 

caracter unic și atracție turistică bine precizate; 
▪ Implicarea comunitară a autorităților locale pentru 

susținerea agroturismului prin dezvoltarea de parteneriate 
microregionale pentru agroturism; 

▪ Dezvoltarea unor sisteme de marketing turistic (pe produse, 
activități turistice); 

▪ Sprijinirea gospodăriilor familiale, țărănești pentru 
transformarea în unități de cazare agroturistică; 

▪ Ospitalitatea tradițională va fi promovată ca mentalitate și 
atitudine activă proturism (cultura bunei primiri); 

▪ Înființarea unor rețele de instruire a proprietarilor și 
lucrătorilor sezonieri pentru formarea antreprenorială și 
profesională; 

▪ Dezvoltarea unor programe alternative, complementare 
pentru îmbogățirea și diversificarea serviciilor agroturistice: 
ecoturism, turism cultural, stil de viață natural, etc.); 

▪ Dezvoltarea unor produse de agroturism specifice Comunei 
TREZNEA care să valorifice tradiții culturale, obiceiuri 
gastronomice, agricole, legende.  

Turismul rural se va dezvolta prin: 
▪ Dezvoltarea infrastructurii de acces la zonele turistice și 

agroturistice; 
▪ Încurajarea unui turism rural activ care să încurajeze un stil 

de viață natural; 
▪ Valorificarea potențialului turismului de eveniment: 

festivaluri, spectacole; 
▪ Valorificarea elementului de multiculturalitate în sporirea 

atractivității turismului rural. 

Obiectiv strategic: 
II. Diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea unor activități complementare 

non-agricole pentru creșterea calității vieții 

Domeniu cheie de 

 intervenție 
Viziune și direcții strategice 

 Susținerea unor programe 
investiționale  

 
Infrastructura de sănătate și asistență socială 
▪ Îmbunătățirea cantitativă și calitativă a infrastructurii și 

serviciilor de sănătate în: dispensare, cabinete medicale și 
cabinete medici de familie, farmacii; 
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Domeniu cheie de  

intervenție 
Viziune și direcții strategice 
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 Susținerea unor 
programe investiționale 

▪ Îmbunătățirea accesului populației rurale la serviciile 
medicale; 

▪ Redimensionarea infrastructurii de sănătate în mediul rural 
prin creșterea numărului de cabinete medicale, farmacii și 
cabinete stomatologice; 

▪ Asigurarea de locuințe de serviciu pentru personalul sanitar și 
medici în scopul stabilizării profesionale și rezidențiale în 
comună; 

▪ Înființarea de centre socio-medicale multifuncționale de 
permanență; 

▪ Construirea de Centre de Îngrijire și Asistență socială cu 
servicii alternative; 

▪ Înființarea serviciilor de asistență la domiciliu pentru vârstnici; 
▪ Programe de asistență și integrare socială a comunității de 

rromi din localitate; 
Infrastructura culturală, educațională și religioasă 
▪ Consolidarea și modernizarea școlilor și a grădinițelor rurale; 
▪ Reabilitarea infrastructurii unităților de învățământ din mediul 

rural și dotarea cu mijloace moderne de învățământ și tehnică 
IT; 

▪ Asigurarea finanțării pentru îmbunătățirea bazei materiale din 
școli; 

▪ Reabilitarea / construirea așezămintelor culturale (cămine 
culturale, monumentele de arhitectură etc.) din comună; 

▪ Dotarea bibliotecii comunale cu cărți în scopul îmbunătățirii 
vieții culturale în satele Comunei; 

▪ Susținerea cultelor recunoscute de lege, existente pe teritoriul 
Comunei TREZNEA în diverse activități; 

▪ Susținerea reabilitării / modernizării / dotării lăcașelor de cult 
aflate pe teritoriul Comunei; 

▪ Dezvoltarea turismului cultural este strict legat de prezența pe 
teritoriul Comunei a unor valori care exprimă identitatea 
culturală a zonei și pot constitui axe modale în dezvoltarea 
generală a sectorului turism. Aceste locații și elemente de 
patrimoniu pot fi abordate fie ca obiective distincte, fie ca 
produse turistice complementare pentru celelalte tipuri de 
turism (turismul de circuit).  

▪ Pentru dezvoltarea turismului cultural se vor sprijini: 
▪ - acțiuni de restaurare, protejare și conservare a patrimoniului 

cultural aflat pe teritoriul administrativ al Comunei; 
▪ - reabilitarea și / sau modernizarea infrastructurii din zona 

obiectivelor și atracțiilor turistice. 
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 Sprijin pentru înființarea 
de activități neagricole 

▪ Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, 
îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și 
carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice;  

▪ Activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie 
metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 
echipamente; fabricare produse electrice, electronice, 
producție de combustibil din biomasă - ex.: fabricare de peleți) 
în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei  

Viziune şi direcţii strategice – componenta ECONOMIE 
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Obiectiv strategic: 
II. Diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea unor activități complementare 

non-agricole pentru creșterea calității vieții 

Domeniu cheie de 

 intervenție 
Viziune și direcții strategice 

 Sprijin pentru înființarea 
de activități neagricole 

în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei 
din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei 
activități, ca parte integrantă a proiectului etc.; 

▪ Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte 
activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, 
prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 

▪ Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, 
servicii turistice de agrement și alimentație publică);  

▪ Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, 
unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, 
audit; servicii în tehnologia informației și servicii 
informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii 
destinate populației din spațiul rural, etc.). 

 Investiții în crearea și 
dezvoltarea de activități 
neagricole 

▪ Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, 
îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și 
carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; 

▪ Activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie 
metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și 
echipamente; fabricare produse electrice, electronice, etc.); 

▪ Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte 
activități tradiționale non‐agricole (ex: olărit, brodat, 
prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.); 

▪ Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, 
servicii turistice de agrement și alimentație publică); 

▪ Furnizarea de servicii inclusiv construcții, reconstrucții 
și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente 
desfășurării activităților (ex: medicale, sociale, sanitar‐
veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; 
consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în 
tehnologia informației și servicii informatice; servicii 
tehnice, administrative, etc.); 

▪ Fabricarea de peleți și brichete din biomasă. 
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 Dezvoltarea și 
eficientizarea serviciilor 
publice moderne 

▪ Necesitatea furnizării unor servicii de calitate cetățenilor, 
precum și crearea unui plus de eficiență în activitatea 
instituțiilor administrației publice locale sunt condiționate 
atât de computerizarea completă a organismelor 
administrației publice locale, cât și de interconectarea 
sistemelor operaționale ale tuturor unităților administrației 
publice. Aceasta presupune realizarea unui Sistem 
Informatic care să interacționeze cu un Sistem Informatic 
consolidat la nivelul de județ și care să permită interfațarea  

 

cu celelalte sisteme informatice ale organismelor și insituțiilor 
cu care Consiliul Local TREZNEA are relații informaționale. 

▪ Dezvoltarea infocentrelor facilitează accesul cetățenilor la 
informația publică prin eliminarea birocrației și reducerea 
timpului necesar circulației informației. 
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Obiectiv strategic: 

III. Stimularea inițiativelor economice pentru dezvoltarea economică sustenabilă a 

Comunei 

Domeniu cheie de  

intervenție 
Viziune și direcții strategice 

 Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri 

▪ Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. 

 Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor 
mici 

▪ Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici. 

 Atragerea de investitori 
în Comuna TREZNEA 

▪ Dezvoltarea unei campanii de atragere de investitori în 
Comuna TREZNEA; 

▪ Atragerea unui investitor strategic pentru exploatarea 
resurselor naturale. 

 Stimularea inițiativelor 
de dezvoltare 
economică a comunei 

▪ Dezvoltarea și asigurarea la nivelul Primăriei TREZNEA a 
unui centru de consultanță și coordonare pentru agricultură 
în parteneriat cu o societate de consultanță specializată. 
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Viziune şi direcţii strategice – componenta SOCIETATE 
 

C
o

m
p

o
n

e
n

ta
 S

O
C

IE
TA

TE
 

Obiectiv strategic: 
I. Sprijinirea dezvoltării armonioase a comunității locale prin adoptarea de măsuri 

adaptate specificului local 

Domeniu cheie de 

 intervenție 
Viziune și direcții strategice 

 Facilitarea educației 
generațiilor tinere prin 
investiții și programe 
inovative 

▪ Modernizarea școlilor și construcția de noi școli, în funcție 
de necesitățile identificate; 

▪ Dotarea școlii din localitate cu laboratoare de specialitate; 
▪ Dezvoltarea unei strategii de creștere a calității actului de 

învățământ și educație în comuna TREZNEA prin 
implementarea unor activități after-school și care să 
dezvolte aptitudinile elevilor din localitate; 

▪ Dezvoltarea unui program de carieră pentru copiii din 
Comuna TREZNEA realizat de Primăria TREZNEA și 
Școala Generală; 

▪ Dezvoltarea unei strategii de creștere a calității cadrelor 
didactice în localitate și stimularea stabilirii acestora în 
comună; 

▪ Promovarea implicării părinților în activitățile școlare. 

 Crearea unui cadru 
favorabil inițierii de 
programe în domeniul 
educației adulților  

▪ Dezvoltarea unor parteneriate durabile ONG – instituții 
locale pentru implementarea de proiecte în domeniul 
educației adulților; 

▪ Accesarea programelor de finanțare europeană destinate 
educației adulților. 

 Creșterea implicării 
cetățenilor în dezvoltarea 
Comunei și creșterea 
coeziunii sociale la nivelul 
Comunei TREZNEA 

▪ Stimularea activităților de voluntariat la nivelul tinerilor prin 
programe inteligente de interes comunitar. 

 Revitalizarea tradițiilor și 
meșteșugurilor locale 

▪ Dezvoltarea unor parcuri curriculare la școlile din comună, 
destinate reînvățării meșteșugurilor tradiționale și 
tehnicilor de artizanat, precum și învățarea practicilor 
pentru agroturism; 

▪ Înființarea unor centre de regenerare a meșteșugurilor, 
case ale meșteșugarilor, care să concentreze tradițiile 
zonale; 

▪ Inițierea unui Cerc de stimulare a creativității copiilor în 
derularea de acțiuni care pun în lumină valorile specifice 
locale, tradițiile, meșteșugurile, arhitectura și oamenii 
deosebiți. 



2017 - 2020 
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Obiectiv strategic: 

II. Apropierea autorităților publice locale față de cetățeni 

C
o

m
p

o
n

e
n

ta
 S

O
C

IE
TA

TE
 

Domeniu cheie de  

intervenție 
Viziune și direcții strategice 

 Modernizarea 
infrastructurii   autorității 
publice locale pentru a 
răspunde nevoilor 
actuale 

▪ Dotarea primăriei cu echipamente și tehnică de calcul 
moderne va contribui la simplificarea și îmbunătățirea 
proceselor de lucru; 

▪ Introducerea posibilității de achitare a taxelor și impozitelor 
locale prin intermediul internetului. 

 Creșterea capacității de 
management, de 
atragere de finanțări și 
de administrare a 
autorităților publice 
locale 

▪ Participarea personalului autorităților publice locale la 
cursuri de specializare și perfecționare; 

▪ Participarea personalului autorităților publice locale la 
schimburi de experiență 

 

 

 

  

Arhitectură tradițională, Localitatea Jac. Foto: Rareș Pop 
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Planul de acţiune – componenta HABITAT 

 

Obiectiv strategic: 1.1. Dezvoltarea infrastructurii Comunei și rezolvarea 
disfuncționalităților locale 

Domeniu cheie de 
intervenție: 

1.1.1. Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii 
rutiere 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estima

tivă de 

finaliz

are 

Construcția, 

extinderea și / sau 

modernizarea 

drumurilor județene 

ca trasee de acces în 

zona Comunei 

TREZNEA – crearea 

premiselor pentru 

revitalizarea 

activităților 

economice din zonă 

1. Realizarea unei 

documentații care să 

justifice necesitatea și 

oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Depunerea cererii de 

finanțare; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Crearea premiselor 

pentru revitalizarea 

activităților economice 

din zonă; 

▪ Crearea și 

modernizarea 

infrastructurii rutiere 

locale, infrastructura 

care constituie element 

de bază pentru 

comunitatea rurală;  

▪ Crearea 

infrastructurii rutiere de 

interes local va 

contribui la diminuarea 

tendințelor de declin 

social și economic și la 

îmbunătățirea nivelului 

de trai în zonele rurale; 

▪ Stoparea 

fenomenului de 

depopulare din mediul 

rural prin reducerea 

decalajelor rural-urban. 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA; 

▪ Potențiali 

investitori. 

 

2017 - 

2020 

Construcția, 

extinderea și / sau 

modernizarea 

drumurilor comunale, 

străzilor și drumurilor 

vicinale în zonele de 

interes din comună 

1. Realizarea unei 

documentații care să 

justifice necesitatea și 

oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Depunerea cererii de 

finanțare; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA ; 

▪ Potențiali 

investitori; 

▪ Turiști. 

2017 - 

2020 

Amenajări trotuare 

1. Realizarea unei 

documentații care să 

justifice necesitatea și 

oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Depunerea cererii de 

finanțare; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA ; 

▪ Potențiali 

investitori; 

▪ Turiști. 

2017 - 

2020 

 



2017 - 2020 
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Asigurarea unor 

rețele rutiere 

adecvate pentru 

ameliorarea 

accesului în zonele 

turistice 

1. Realizarea unei 

documentații care să 

justifice necesitatea și 

oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Depunerea cererii de 

finanțare; 

3. Implementarea 

proiectului. ▪ Crearea premiselor 

pentru revitalizarea 

activităților economice 

din zonă; 

▪ Crearea și 

modernizarea 

infrastructurii rutiere 

locale, infrastructura 

care constituie 

element de bază 

pentru comunitatea 

rurală;  

▪ Crearea 

infrastructurii rutiere de 

interes local va 

contribui la diminuarea 

tendințelor de declin 

social și economic și la 

îmbunătățirea nivelului 

de trai în zonele rurale; 

▪ Stoparea 

fenomenului de 

depopulare din mediul 

rural prin reducerea 

decalajelor rural-

urban. 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA ; 

▪ Potențiali 

investitori; 

▪ Turiști. 

2017 - 

2020 

Asigurarea 

dreptului la 

mobilitate și 

îmbunătățirea 

accesului în zonele 

critice: zone 

izolate, slab 

populate 

1. Realizarea unei 

documentații care să 

justifice necesitatea și 

oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Depunerea cererii de 

finanțare; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA ; 

▪ Potențiali 

investitori; 

▪ Turiști. 

2017 - 

2020 

Construcția, 

extinderea și / sau 

modernizarea de 

poduri, podețe sau 

punți pietonale 

1. Realizarea unei 

documentații care să 

justifice necesitatea și 

oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Depunerea cererii de 

finanțare; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA ; 

▪ Potențiali 

investitori; 

▪ Turiști. 

2017 - 

2020 

Construcția, 

extinderea și / sau 

modernizarea 

drumurilor de 

legătură cu 

unitățile 

administrativ-

teritoriale din județ 

și din județele 

vecine 

1. Realizarea unei 

documentații care să 

justifice necesitatea și 

oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Depunerea cererii de 

finanțare; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA ; 

▪ Potențiali 

investitori; 

▪ Turiști. 

2017 - 

2020 
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Obiectiv strategic: 1.1. Dezvoltarea infrastructurii Comunei și rezolvarea 
disfuncționalităților locale 

Domeniu cheie de 
intervenție: 

1.1.2. Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii 
agricole 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estima

tivă de 

finaliz

are 

Construcția, 

extinderea și / sau 

modernizarea 

drumurilor de 

acces la terenurile 

agricole 

1. Realizarea unei 

documentații care să 

justifice necesitatea și 

oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Depunerea cererii de 

finanțare; 

3. Proiectarea și 

construcția drumului. 

Crearea premiselor 

pentru revitalizarea 

activităților economice 

din zonă 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA; 

▪ Potențiali 

investitori. 

 

2017 - 

2020 

Construcția, 

extinderea și / sau 

modernizarea 

drumurilor forestiere 

1. Realizarea unei 

documentații care să 

justifice necesitatea și 

oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Depunerea cererii de 

finanțare; 

3. Proiectarea și 

construcția drumului. 

Crearea premiselor 

pentru revitalizarea 

activităților economice 

din zonă 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA; 

▪ Potențiali 

investitori. 

 

2017 - 

2020 

Domeniu cheie de 
intervenție: 

1.1.3. Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii 
de alimentare cu utilități a Comunei 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estima

tivă de 

finaliz

are 

Construcția, 

extinderea și / sau 

modernizarea 

rețelei publice de 

apă; 

 

1. Realizarea unei 

documentații care să 

justifice necesitatea și 

oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Identificarea unei 

surse de finanțare, 

pregătirea documentației 

necesare și depunerea  

▪ Crearea și 

modernizarea 

infrastructurii de bază, 

element vital pentru 

comunitatea rurală;  

▪ Îmbunătățirea 

nivelului de trai în 

zonele rurale; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA; 

2017 - 

2020 



2017 - 2020 
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Construcția, 

extinderea și / sau 

modernizarea 

rețelei publice de 

apă; 

 

cererii de finanțare; 

3. Derularea acțiunilor 

de construcție, extindere 

și / sau modernizare a 

rețelei publice de apă – 

implementarea 

proiectului. 

▪ Stoparea 

fenomenului de 

depopulare din mediul 

rural prin reducerea 

decalajelor rural-urban. 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA; 

2017 - 

2020 

Construcția, 

extinderea și / sau 

modernizarea 

rețelei publice de 

apă uzată 

 

1. Realizarea unei 

documentații care să 

justifice necesitatea și 

oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Identificarea unei 

surse de finanțare, 

pregătirea 

documentației necesare 

și depunerea cererii de 

finanțare; 

3. Derularea acțiunilor 

de construcție, extindere 

și / sau modernizare a 

rețelei publice de apă 

uzată– implementarea 

proiectului. 

▪ Crearea și 

modernizarea 

infrastructurii de bază, 

element vital pentru 

comunitatea rurală;  

▪ Îmbunătățirea 

nivelului de trai în 

zonele rurale; 

▪ Stoparea 

fenomenului de 

depopulare din mediul 

rural prin reducerea 

decalajelor rural-

urban. 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

 

2017 - 

2020 

Dezvoltarea și 

modernizarea 

infrastructurii 

rețelelor de 

telecomunicații 

1. Realizarea unei 

documentații care să 

justifice necesitatea și 

oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Identificarea unei 

surse de finanțare, 

pregătirea 

documentației necesare 

și depunerea cererii de 

finanțare; 

3. Derularea acțiunilor 

de dezvoltare și 

modernizare a rețelelor 

de telecomunicații – 

implementarea 

proiectului. 

▪ Crearea și 

modernizarea 

infrastructurii de bază, 

element vital pentru 

comunitatea rurală;  

▪ Îmbunătățirea 

nivelului de trai în 

zonele rurale; 

▪ Stoparea 

fenomenului de 

depopulare din mediul 

rural prin reducerea 

decalajelor rural-

urban. 

 

 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

 

2017 - 

2020 
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Domeniu cheie de 
intervenție: 

1.1.3. Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii 
de alimentare cu utilități a Comunei 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estima

tivă de 

finaliz

are 

Dezvoltarea și 

modernizarea 

rețelelor de energie 

electrică 

1. Realizarea unei 

documentații care să 

justifice necesitatea și 

oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Identificarea unei 

surse de finanțare, 

pregătirea 

documentației necesare 

și depunerea cererii de 

finanțare; 

3. Derularea acțiunilor 

de dezvoltare și 

modernizare a rețelelor 

de energie electrică – 

implementarea 

proiectului. 

▪ Crearea și 

modernizarea 

infrastructurii de bază, 

element vital pentru 

comunitatea rurală;  

▪ Îmbunătățirea 

nivelului de trai în 

zonele rurale; 

▪ Stoparea 

fenomenului de 

depopulare din mediul 

rural prin reducerea 

decalajelor rural-

urban. 

 

 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

 

2017 - 

2020 

Dezvoltarea 

sistemelor de 

alimentare cu gaz 

metan în satele din 

comună 

1. Realizarea unei 

documentații care să 

justifice necesitatea și 

oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Identificarea unei 

surse de finanțare, 

pregătirea 

documentației necesare 

și depunerea cererii de 

finanțare; 

3. Derularea acțiunilor 

de dezvoltare a 

sistemelor de alimentare 

cu gaz metan în satele 

din comună – 

implementarea 

proiectului. 

▪ Crearea și 

modernizarea 

infrastructurii de bază, 

element vital pentru 

comunitatea rurală;  

▪ Îmbunătățirea 

nivelului de trai în 

zonele rurale; 

▪ Stoparea 

fenomenului de 

depopulare din mediul 

rural prin reducerea 

decalajelor rural-

urban. 

 

 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

 

2017 - 

2020 



2017 - 2020 
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Dezvoltarea și 

modernizarea 

rețelei de iluminat 

public în localitățile 

Comunei 

1. Realizarea unei 

documentații care să 

justifice necesitatea și 

oportunitatea realizării 

investiției; 

2. Identificarea unei 

surse de finanțare, 

pregătirea 

documentației necesare 

și depunerea cererii de 

finanțare; 

3. Derularea acțiunilor 

de dezvoltare și 

modernizare a rețelei de 

iluminat public în 

localitățile Comunei – 

implementarea 

proiectului. 

▪ Crearea și 

modernizarea 

infrastructurii de bază, 

element vital pentru 

comunitatea rurală;  

▪ Îmbunătățirea 

nivelului de trai în 

zonele rurale; 

▪ Stoparea 

fenomenului de 

depopulare din mediul 

rural prin reducerea 

decalajelor rural-

urban. 

 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

 

2017 - 

2020 

Obiectiv strategic: 1.2. Dezvoltarea infrastructurii de agreement pentru tinerii din 
comună 

Domeniu cheie de 
intervenție: 

1.2.1. Strategii pentru îmbunătățirea facilităților de petrecere a 
timpului liber de către tineri 

Proiecte 
propuse 

Plan de acțiune / 
Subactivități 

Scop Beneficiari 

Dată 
estimativă 

de 
finalizare 

Crearea unei 
strategii pentru 
îmbunătățirea 
facilităților de 
petrecere a 
timpului liber de 
către tineri 

1. Identificarea unei 
societăți de consultanță 
specializată în acest 
domeniu; 
2. Identificarea surselor 
de finanțare și depunerea 
cererilor de finanțare; 
3. Implementarea 
strategiei. 

Dezvoltarea 
infrastructurii de 
agreement pentru 
tinerii din comună, 
încurajarea tinerilor 
să se stabilească în 
comună 

▪ Tinerii din 
comuna 
TREZNEA 

2017 - 
2020 

Domeniu cheie de 
intervenție: 

1.2.2. Locații pentru camping și agrement, definirea lor spațială, 
semnalizarea și dotarea lor 

Proiecte 
propuse 

Plan de acțiune / 
Subactivități 

Scop Beneficiari 

Dată 
estimativă 

de 
finalizare 

Identificarea 
unor locații 
pentru camping 
și agrement, 
definirea lor 

1. Realizarea unui studiu 
de oportunitate; 
2. Definirea locațiilor 
pentru locurile de camping 

Dezvoltarea 
economică și 
creșterea nivelului de 
trai 

▪ Locuitorii 
Comunei 
TREZNEA 

▪ Turiști. 

2017 - 
2020 
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spațială, 
semnalizarea și 
dotarea lor. 

și reglementarea juridică a 
acestor locații; 
3. Identificarea unor surse 
de finanțare; 
4. Desfășurarea lucrărilor 
de semnalizare și 
amenajare a locațiilor; 
5. Derularea unor acțiuni 
de promovare. 

Obiectiv strategic: 
1.3. Îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și 
conservarea naturii în comună 

Domeniu cheie de 
intervenție: 

1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de mediu și susținerea unor 
programe investiționale 

Proiecte propuse 

Plan de 

acțiune / 

Subactivități 

Scop Beneficiari 

Dată 

estima

tivă de 

finaliz

are 

Dezvoltare de tehnologii 

de tratare și 

monitorizare a calității 

apei potabile în 

localitățile Comunei 

1. Identificare 

surse de 

finanțare; 

2. Implementare

a proiectului. 

Creșterea nivelului de trai 

prin îmbunătățirea 

mediului și a peisajului 

natural, precum și 

conservarea naturii în 

comună 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

2017 - 

2020 

Dezvoltarea de sisteme 

de canalizare a apei și / 

sau de stații de tratare a 

apelor uzate 

1. Identificare 

surse de 

finanțare; 

2. Implementare

a proiectului. 

Creșterea nivelului de trai 

prin îmbunătățirea 

mediului și a peisajului 

natural, precum și 

conservarea naturii în 

comună 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

2017 - 

2020 

Cuprinderea serviciilor 

de salubritate din 

comune în cadrul 

managementului 

integrat al deșeurilor 

1. Identificare 

surse de 

finanțare; 

2. Implementare

a proiectului. 

Creșterea nivelului de trai 

prin îmbunătățirea 

mediului și a peisajului 

natural, precum și 

conservarea naturii în 

comună 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

2017 - 

2020 

Dezvoltarea sistemului 

de colectare selectivă a 

deșeurilor în mediul 

rural și dotarea 

adecvată a serviciilor de 

salubritate comunală 

pentru această 

activitate 

1. Identificare 

surse de 

finanțare; 

2. Implementare

a proiectului. 

Creșterea nivelului de trai 

prin îmbunătățirea 

mediului și a peisajului 

natural, precum și 

conservarea naturii în 

comună 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

2017 - 

2020 



2017 - 2020 
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Înființarea unor servicii 

specializate pe domenii 

pentru gospodărire 

comunală 

1. Identificare 

surse de 

finanțare; 

2. Implementare

a proiectului. 

Creșterea nivelului de trai 

prin îmbunătățirea 

mediului și a peisajului 

natural, precum și 

conservarea naturii în 

comună 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

2017 - 

2020 

Dotarea serviciilor de 

salubritate si 

gospodărire comunală 

cu utilaje de intervenție, 

transport și colectare 

1. Identificare 

surse de 

finanțare; 

2. Implementare

a proiectului. 

Creșterea nivelului de trai 

prin îmbunătățirea 

mediului și a peisajului 

natural, precum și 

conservarea naturii în 

comună 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

2017 - 

2020 

Domeniu cheie de 
intervenție: 

1.3.2. Îmbunătățirea solurilor din mediul rural, afectate de 
managementul neadecvat al deșeurilor, de contaminare istorică și 
eroziune 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estima

tivă de 

finaliz

are 

Îmbunătățirea 

solurilor din 

mediul rural 

Îmbunătățirea 

managementului solului, 

incluzând zonele puternic 

afectate de eroziunea solului Creșterea nivelului de 

trai prin 

îmbunătățirea 

mediului și a 

peisajului natural, 

precum și 

conservarea naturii în 

comună 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNE

A 

2017 - 

2020 

Îmbunătățirea calității solurilor 

afectate de poluare și 

degradare din cauze naturale 

Inventarierea zonelor din 

cadrul Comunei cu producție 

redusă de biomasă 

Refacerea peisajelor afectate 

de depozitarea deșeurilor 

Domeniu cheie de 
intervenție: 

1.3.3. Îmbunătățirea calității mediului 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 
estimativă 

de 
finalizare 

Îmbunătățirea 
calității mediului 

Fixarea terenurilor 
afectate de alunecări 
de teren prin plantarea 
de arbori 

Protecția calității 
mediului și 
conservarea naturii 
în comună 

▪ Locuitorii 
Comunei 
TREZNEA 

2017 - 
2020 
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Îmbunătățirea 

calității mediului 

Realizarea unor acțiuni 

de refacere a malurilor 

degradate ale cursurilor 

de apă și realizarea 

unor acțiuni locale 

pentru stabilizarea 

albiilor cursurilor de apă 

prin crearea de 

parteneriate între 

autorități și structurile 

administrative locale 

Protecția calității 

mediului și 

conservarea naturii 

în comună 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

2017 - 

2020 

Introducerea unor 

restricții cu privire la 

realizarea construcțiilor 

în proximitatea apelor 

cu privire la exploatarea 

pădurilor și a 

agregatelor naturale din 

albiile minore 

Protecția calității 

mediului și 

conservarea naturii 

în comună 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

2017 - 

2020 

Domeniu cheie de 
intervenție: 

1.3.4. Menținerea biodiversității și conservarea elementelor de 
patrimoniu natural 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Beneficiari 

Dată estimativă de 

finalizare 

Menținerea 

biodiversității și 

conservarea 

elementelor de 

patrimoniu 

natural 

 

Atragerea de fonduri 

în vederea asigurării 

unui management 

eficient al 

biodiversității 

▪ Locuitorii Comunei 

TREZNEA; 

▪ Turiști. 

2017 - 2020 

 

Scop: Menținerea biodiversității este esențială pentru 

asigurarea supraviețuirii oricăror forme de viață, 

inclusiv a oamenilor. 

Scopul proiectului propus este ca să se restabilească 

valorile individuale de nivel peisagistic pierdute sau 

degradate în multe locuri și prin aceasta restabilirea 

caracterului peisagistic de odinioară, dar totodată 

crearea unei structuri peisagistice moderne, sănătoase 

și dinamice.  

Se pot contura următoarele scopuri concrete: luarea în 

evidență a valorilor peisagistice unice, identificarea 

zonelor bogate în valori unice, ocrotirea lor, precum și 

dezvoltarea zonelor peisagistice. 

Este nevoie de o sistematizare și reabilitare a zonelor, 

conform principiilor premiselor ecologice și a dezvoltării 

susținute. 

Realizarea 

infrastructurii de 

protecție a naturii și 

organizare a 

turismului ecologic 



2017 - 2020 
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Domeniu cheie de 
intervenție: 

1.3.5. Dezvoltarea agriculturii ecologice 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune 
/ Subactivități 

Scop Beneficiari 

Dată 
estima
tivă de 
finaliz

are 

Înființarea unor asociații 
ale producătorilor, în 
domeniul agriculturii 
ecologice 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 
2. Implementarea 
proiectului. 

Respectarea mediului 
înconjurător de la 
stadiul de producție 
până la manipulare și 
procesare 

▪ Locuitorii 
Comunei 
TREZNEA 

2017 - 
2020 

Folosirea metodelor de 
producție agricolă ce sunt 
compatibile cu protecția și 
îmbunătățirea condițiilor 
de mediu și care trec 
dincolo de standardele de 
bază relevante 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare;  
2. Implementarea 
proiectului. 

Respectarea mediului 
înconjurător de la 
stadiul de producție 
până la manipulare și 
procesare 

▪ Locuitorii 
Comunei 
TREZNEA 

2017 - 
2020 

Promovarea produselor 
ecologice prin exploatarea 
potențialului ecologic 
existent, zone în care prin 
tradiție nu se produc 
poluări ale solului, florei și 
faunei zonei 

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 
2. Implementarea 
proiectului. 

Respectarea mediului 
înconjurător de la 
stadiul de producție 
până la manipulare și 
procesare 

▪ Locuitorii 
Comunei 
TREZNEA 

2017 - 
2020 

Promovarea prin unități 
autorizate în domeniu a 
unor produse ecologice, 
precum: mierea de albine, 
fructele de pădure, 
ciupercile de pădure, 
plantele medicinale și 
aromate din flora 
spontană, produsele 
lactate ale bubalinelor și 
laptele cu colesterol scăzut 
al caprelor  

1. Identificarea 
unor surse de 
finanțare; 
2. Implementarea 
proiectului. 

Respectarea mediului 
înconjurător de la 
stadiul de producție 
până la manipulare și 
procesare 

▪ Locuitorii 
Comunei 
TREZNEA 

2017 - 
2020 
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Domeniu cheie de intervenție: 1.3.6. Implicarea cetățenilor în efortul de conservare a naturii 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 
estimativă 

de 
finalizare 

Derularea 
campaniei ”Let's do 
it Romania!” cu 
formatul ”Let's do it 
TREZNEA!” 
 

1. Identificarea 
partenerilor interesați 
de derularea 
campaniei; 
2. Promovarea 
campaniei; 
3. Realizarea acțiunilor 
de curățenie la ora și 
data stabilită. 

▪ Creșterea 
nivelului de 
informare și 
conștientizare 
privind importanța 
conservării mediului; 
▪ Curățarea 
deșeurilor din 
arealele naturale. 

▪ Locuitorii 
Comunei 
TREZNEA; 

▪ Turiști. 

Activitate 
recurentă-

anual 

Derularea unei 
campanii de 
conștientizare a 
nevoii de curățenie 
și ordine în 
gospodării și a 
nevoii de protejare 
a râurilor, 
concomitent cu 
interzicerea 
drastică a 
deversării în râuri a 
deșeurilor sau a 
dejecțiilor animale 

1. Adoptarea unei 
Hotărâri de Consiliu 
Local care să interzică 
drastic deversarea 
deșeurilor și dejecțiilor 
animale în apele 
curgătoare din 
comună; 
2. Conceperea unei 
campanii de 
conștientizare a nevoii 
de curățenie și ordine 
în locuințe sau 
gospodării și a nevoii 
de protejare a râurilor; 
3. Identificarea 
partenerilor din rândul 
profesorilor, preoților și 
lucrătorilor sociali; 
4. Realizarea de 
materiale promoționale 
și derularea 
programului. 

Creșterea nivelului 
de informare și 
conștientizare 
privind importanța 
conservării mediului 
 

▪ Locuitorii 
Comunei 
TREZNEA 

Activitate 
recurentă 

Educarea 
comunității locale și 
susținerea 
colectării selective 
a deșeurilor 
menajere 

1. Realizarea unei 
campanii de educare a 
comunității locale 
privind importanța 
colectării selective a 
deșeurilor menajere; 
2. Identificarea 
partenerilor din rândul 
profesorilor, preoților și 
lucrătorilor sociali; 
3. Realizarea de 
materiale promoționale 
și derularea 
programului. 

Creșterea nivelului 
de informare și 
conștientizare 
privind importanța 
conservării mediului 

▪ Locuitorii 
Comunei 
TREZNEA 

Activitate 
recurentă 



2017 - 2020 
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Realizarea unor 
campanii de 
educare a 
locuitorilor cu 
privire la categoriile 
de noxe emanate și 
impactul acestora 
asupra calității 
aerului 

1. Realizarea unei 
campanii de educare a 
comunității locale cu 
privire la categoriile de 
noxe emanate și 
impactul asupra 
calității aerului; 
2. Identificarea 
partenerilor din rândul 
profesorilor, preoților și 
lucrătorilor sociali; 
3. Realizarea de 
materiale promoționale 
și derularea 
programului. 

Creșterea nivelului 
de informare și 
conștientizare 
privind importanța 
conservării mediului. 
 

▪ Locuitorii 
Comunei 
TREZNEA 

Activitate 
recurentă 

Sprijinirea 
inițiativelor private 
în domeniul 
agriculturii 
biologice 

1. Organizarea de 
seminarii/întâlniri 
tematice; 
2. Schimb de 
experiențe cu 
organizații care au 
implementat proiecte 
de succes în domeniul 
agriculturii biologice. 

Obținerea de 
alimente prin 
metode de cultură 
care respectă 
mediul inconjurător 
(excluzând utilizarea 
pesticidelor și 
îngrășămintelor 
chimice de sinteză) 
 

▪ Locuitorii 
Comunei 
TREZNEA 

Activitate 
recurentă 

 
  

Statuia lui Marcus Ulpius Traianus. Foto. Rareș Pop 
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Planul de acţiune – componenta ECONOMIE 

 

Obiectiv strategic: 

2.1. Dezvoltarea economică durabilă a Comunei prin valorificarea 

resurselor și potențialului local: creșterea competitivității sectoarelor 

agricol și forestier al Comunei, dezvoltarea turismului rural 

Domeniu cheie de 

intervenție: 
2.1.1. Investiții în active fixe 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Beneficiari 

Dată 

estimativă de 

finalizare 

Investiții în 

exploatații 

agricole  

1. Identificare surse 

de finanțare; 

2. Pregătire 

documentații; 

3. Implementare 

proiecte. 

▪ Fermierii, cu excepția persoanelor 

fizice neautorizate; 

▪ Cooperativele (cooperativele 

agricole și societățile cooperative 

agricole), grupuri de producători, 

constituite în baza legislației naționale 

în vigoare care deservesc interesele 

membrilor. 

2017 - 2020 

Scopul acestor proiecte este sprijinirea investițiilor pentru creșterea 

competitivității exploataților agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente 

performante în raport cu structura agricolă actuală, precum și investițiile pentru 

modernizarea fermei (în special cele de dimensiuni medii și asocieri de ferme 

mici și medii) și îmbunătățirea calității activelor fixe. 

Obiectivele acestor proiecte sunt: 

▪ Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole prin 

creșterea competitivității activității agricole, a diversificării producției agricole și a 

calități produselor obținute; 

▪ Restructurarea exploatațiilor de dimensiuni mici și medii și transformarea 

acestora în exploatații comerciale; 

▪ Respectarea standardelor comunitare aplicabile tuturor tipurilor de investiții; 

▪ Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin procesarea produselor 

la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora în vederea creării și 

promovării lanțurilor alimentare integrate. 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Beneficiari 

Dată 

estimativă de 

finalizare 

Investiții în 

exploatații 

pomicole 

1. Identificare surse 

de finanțare; 

2.  Pregătire 

documentații; 

3. Implementare 

proiecte. 

▪ Fermieri, cu excepția persoanelor 

fizice neautorizate; 

▪ Grupurile de producători și 

cooperative (societăților cooperative 

agricole și cooperativelor agricole, 

constituite în baza legislației naționale 

în vigoare, care activează în sectorul 

2017 - 2020 



2017 - 2020 
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pomicol, cu condiția ca investițiile 

realizate să deservească interesele 

propriilor membri. 

Scopul investițiilor sprijinite este creșterea competitivității exploatațiilor pomicole 

prin dotarea cu utilaje și echipamente, înființarea, modernizarea și/ sau 

extinderea unităților de procesare, înființarea de plantații pomicole, reconversia 

plantațiilor existente și creșterea suprafețelor ocupate de pepinierele pomicole. 

Obiectivele proiectelor propuse sunt: 

▪ Creșterea competitivității, diversificarea producției, creșterea calității 

produselor obținute și îmbunătățirea performanței generale a exploatațiilor 

pomicole; 

▪ Creșterea valorii adăugate a produselor prin sprijinirea procesării fructelor la 

nivel fermă și a comercializării directe a produselor obținute; 

▪ Dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare; 

▪ Eficientizarea costurilor de producție prin promovarea producerii și utilizării 

energiei din surse regenerabile în cadrul fermei și prin reducerea consumului de 

energie. 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Beneficiari 

Dată 

estimativă de 

finalizare 

Investiții pentru 

procesarea / 

marketingul 

produselor 

agricole 

1. Identificare surse 

de finanțare; 

2. Pregătire 

documentații; 

3. Implementare 

proiecte. 

▪ Întreprinderile definite conform 

legislației naționale în vigoare; 

▪ Cooperativele, grupurile de 

producători constituite în baza 

legislației naționale în vigoare. 

2017 - 2020 

Scopul proiectelor propuse este sprijinirea întreprinderilor care realizează 

investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor 

agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene, cu 

excepția produselor pescărești.  

Obiectivele proiectelor propuse sunt:  

▪ Înființarea și / sau modernizarea unităților de procesare și comercializare; 

▪ Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese; 

▪ Aplicarea măsurilor de protecția mediului inclusiv scăderea consumului de 

energie și a emisiilor GES; 

▪ Promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse 

regenerabile;  

▪ Creșterea numărului de locuri de muncă. 
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Obiectiv strategic: 

2.1. Dezvoltarea economică durabilă a comunei prin valorificarea 

resurselor și potențialului local: creșterea competitivității sectoarelor 

agricol și forestier al comunei, dezvoltarea turismului rural 

Domeniu cheie de 

intervenție: 
2.1.1. Investiții în active fixe 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Beneficiari 

Dată 

estimativă 

de 

finalizare 

Investiții pentru 

procesarea / 

marketingul 

produselor din 

sectorul pomicol 

1. Identificarea 

surselor de 

finanțare; 

2. Pregătire 

documentații; 

3.  Implementare 

proiecte. 

▪ Întreprinderile micro, mici, mijlocii și 

mari, definite conform legislației naționale 

în vigoare; 

▪ Cooperativele și grupurile de 

producători care realizează investiții 

corporale și necorporale pentru 

procesarea și marketingul produselor 

agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de 

Instituire a Comunității Europene (TFUE), 

cu excepția produselor pescărești. 

2017– 2020 

Scopul proiectelor propuse este de acordare sprijin pentru investiții corporale și 

necorporale în cadrul întreprinderilor de prelucrare și comercializare a fructelor și 

marketingul produselor din fructe. 

Obiectivele proiectelor sprijinite sunt:  

▪ Modernizarea și crearea de unități de procesare; 

▪ Introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și 

procese tehnologice; 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Beneficiari 

Dată 

estimativă 

de 

finalizare 

Investiții pentru 

dezvoltarea, 

modernizarea 

sau adaptarea 

infrastructurii 

agricole și 

silvice-

infrastructura de 

IRIGAȚII 

1. Identificare surse 

de finanțare; 

2. Pregătire 

documentații; 

3. Implementare 

proiecte. 

▪ Organizații / federații ale utilizatorilor de 

apă, constituite din proprietari / utilizatori 

de terenuri agricole în conformitate cu 

legislația în vigoare. 2017– 2020 

Scopul investițiilor sprijinite este de restructurare a modului de administrare și 

utilizare a infrastructurii de acces și de adaptare a infrastructurii de acces la 

noua structură agricolă și forestieră, precum și folosirea eficientă a infrastructurii 

utilizabile. 

Obiectivul proiectelor sprijinite este modernizarea infrastructurii de irigații. 



2017 - 2020 

 

 
127 

Domeniu cheie de 

intervenție: 
2.1.2. Dezvoltarea sectorului vegetal 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estimativă 

de 

finalizare 

Înființarea unui 

centru de 

valorificare a 

fructelor de 

pădure  

1. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

2. Pregătirea 

documentației; 

3. Implementarea 

proiectului. 

Scopul măsurilor este 

crearea unei economii 

agrare competitive, 

mărirea eficienței 

producției agricole și 

răspândirea unei 

producții agricole care 

protejează mediul. 

Exploatarea dotărilor 

interne ale Comunei, 

crearea condițiilor pentru 

producții agricole 

competitive vor conduce 

la îmbunătățirea 

economiei de piață a 

ramurilor agricole, prin 

mărirea capacității de 

creare de plusvaloare, 

respectiv prin 

dezvoltarea diferențiată 

a întreprinderilor 

agricole. 

▪ Tineri fermieri și 

antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 

Cultivarea 

plantelor tehnice 

(in, cânepă) și a 

solanaceelor 

(cartof)  

1. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

2. Pregătirea 

documentației; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 

Pomicultura: 

înființarea de 

plantații 

intensive la 

speciile prun, 

măr, etc. în 

zonele 

localităților 

Comunei 

1. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

2. Pregătirea 

documentației; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 

Modernizarea 

și refacerea 

potențialului 

pomicol al 

plantațiilor cu 

capacitate de 

rodire 

1. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

2. Pregătirea 

documentației; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 

Cultivarea 

plantelor 

medicinale și 

aromatice în 

toate 

localitățile 

Comunei 

1. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

2. Pregătirea 

documentației; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 
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Domeniu cheie de 

intervenție: 
2.1.3. Dezvoltarea sectorului zootehnic 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estimativă 

de 

finalizare 

Înființarea 

grupurilor 

de 

producători 

în sectorul 

pomicol 

1. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

2. Pregătirea 

documentației; 

3. Implementarea 

proiectului. 

Scopul investițiilor sprijinite 

este de înființare a grupurilor 

de producători în sectorul 

pomicol pentru: 

▪ Îmbunătățirea 

performanțelor generale 

ale exploatațiilor pomicole; 

▪ O mai bună integrare pe 

piață a producătorilor 

primari; 

▪ Creșterea veniturilor 

producătorilor prin 

comercializarea în comun a 

producției; 

▪ Crearea și promovarea 

lanțurilor scurte; 

▪ Respectarea standardelor 

comunitare de mediu și 

climă, siguranță alimentară 

etc. 

▪ Grupurile de 

producători din 

sectorul pomicol 

care se 

încadrează în 

definiția IMM-

urilor și care au 

fost 

recunoscute 

oficial de către 

autoritatea 

competentă 

după 1 ianuarie 

2014 și înainte 

de solicitarea 

sprijinului. 

2017 - 

2020 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estimativă 

de 

finalizare 

Înființarea de 

ferme pentru 

creșterea 

ovinelor 

1. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

2. Pregătirea 

documentației; 

3. Implementarea 

proiectului. 

Scopul măsurilor 

este crearea unei 

economii agrare 

competitive, mărirea 

eficienței producției 

agricole, răspândirea 

unei producții 

agricole care 

protejează mediul.  

 

Crearea unei 

economii agricole 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 2020 

Înființarea de 

ferme pentru 

creșterea 

caprelor 

1. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

2. Pregătirea 

documentației; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 2020 



2017 - 2020 
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Înființarea de 

ferme pentru 

creșterea 

păsărilor 

1. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

2. Pregătirea 

documentației; 

3. Implementarea 

proiectului. 

competitive, 

modernizarea 

sectorului agricol, 

mărirea eficienței 

producției agricole 

prin crearea optimă a 

mărimii, respectiv a 

formei organizațiilor 

agricole. Scopul este 

apropierea de 

normele UE de 

calitate a producției 

și valorificare 

agricolă, crearea 

unor relații de 

proprietate conform 

mărimilor celor din 

UE. 

 

Exploatarea dotărilor 

interne ale Comunei, 

crearea condițiilor 

pentru producții 

agricole competitive 

vor conduce la 

îmbunătățirea 

economiei de piață a 

ramurilor agricole, 

prin mărirea 

capacității de creare 

de plusvaloare, 

respectiv prin 

dezvoltarea 

diferențiată a 

întreprinderilor 

agricole. 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 2020 

Înființarea de 

ferme pentru 

creșterea 

bovinelor și 

porcinelor 

1. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

2. Pregătirea 

documentației; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 2020 

Modernizarea 

gospodăriilor 

individuale 

pentru creșterea 

animalelor 

1. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

2. Pregătirea 

documentației; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 2020 

Înființarea unui 

centru și a unei 

rețele de 

colectare și 

valorificare a 

produselor de 

origine animală 

1. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

2. Pregătirea 

documentației; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 2020 

Construirea / 

Modernizarea / 

Renovarea 

Dispensarelor 

veterinare 

1. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

2. Pregătirea 

documentației; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 2020 

Achiziționarea de 

utilaje și 

echipamente 

pentru 

dezvoltarea 

sectorului apicol 

1. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

2. Pregătirea 

documentației; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 2020 
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Domeniu cheie de 

intervenție: 

2.1.4. Dezvoltarea durabilă a exploatațiilor forestiere și ameliorarea 

viabilității pădurilor 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Beneficiari 

Dată estimativă 

de finalizare 

Dezvoltarea 

durabilă a 

exploatațiilor 

forestiere și 

ameliorarea 

viabilității pădurilor 

Împădurirea și crearea de 

suprafețe împădurite 

▪ Deținătorii publici de teren 

agricol și neagricol; 

▪ Deținătorii privați de teren 

agricol și neagricol; 

▪ Forme asociative ce dețin 

teren agricol și neagricol; 

▪ Locuitorii Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 2020 
Încheierea între Direcția 

Silvică Sălaj, Zalău și 

Inspectoratul Școlar 

Județean Sălaj, a unui 

protocol de colaborare 

care are ca scop formarea 

unei atitudini responsabile 

față de vegetația forestieră 

a elevilor din școli din 

comună și totodată 

promovarea în rândul 

elevilor a cunoștințelor 

legate de rolul pădurii 

Scopul investițiilor sprijinite este:  

▪ de creștere a suprafeței ocupate de păduri la 

nivel național; 

▪ de acoperire a costurilor lucrărilor de înființare a 

plantației, a celor de întreținere a plantațiilor pe o 

perioadă de maximum 6 ani până la închiderea 

stării de masiv; 

▪ de acoperire a costurilor determinate de 

efectuarea a două lucrări de îngrijire a arboretelor 

după închiderea stării de masiv; 

▪ de acoperire a pierderilor de venit agricol pentru 

o perioadă de 12 ani pentru suprafața împădurită. 

Obiectivele sprijinului sunt:  

▪ Promovarea sechestrării carbonului; 

▪ Adaptarea la efectele schimbărilor climatice; 

▪ Reducerea eroziunii solului; 

▪ Îmbunătățirea capacității de retenție a apei; 

▪ Refacerea și conservarea biodiversității locale. 

Implicarea mass-media în 

procesul de formare a 

conștiinței forestiere și a 

promovării imaginii 

silviculturii în rândurile 

populației 

Domeniu cheie de 

intervenție: 
2.1.5. Dezvoltarea serviciilor pentru agricultură 

Proiecte propuse 

Plan de 

acțiune / 

Subactivități 

Scop Beneficiari 

Dată 

estimativă 

de 

finalizare 

Consultanță și informare 

pentru asociațiile de 

producători și fermierii 

din mediul rural pentru 

creșterea competitivității 

produselor agricole și 

silvice 

1. Identificarea 

unor surse de 

finanțare; 

2. Implementarea 

proiectului. 

Dezvoltarea 

spiritului 

antreprenorial și 

sprijinirea tinerilor 

fermieri 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 



2017 - 2020 

 

 
131 

 

Domeniu cheie de 

intervenție: 

2.1.6. Investiții asociate cu protejarea patrimoniului tradițional și 

cultural 

Înființarea de centre 

antreprenoriale pentru 

tinerii fermieri 

1. Identificarea 

unor surse de 

finanțare; 

2. Implementarea 

proiectului. 

Dezvoltarea 

spiritului 

antreprenorial și 

sprijinirea tinerilor 

fermieri 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 

Activități de îmbunătățire a 

calității producției și 

produselor agricole 

1. Identificarea 

unor surse de 

finanțare; 

2. Implementarea 

proiectului. 

Dezvoltarea 

spiritului 

antreprenorial și 

sprijinirea tinerilor 

fermieri 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 

Servicii pentru sporirea 

calității proceselor 

inovatoare din sectorul 

agricol și îmbunătățirea 

competențelor 

profesionale în vederea 

creșterii capacității 

manageriale 

1. Identificarea 

unor surse de 

finanțare; 

2. Implementarea 

proiectului. 

Dezvoltarea 

spiritului 

antreprenorial și 

sprijinirea tinerilor 

fermieri 

▪ Tineri fermieri 

și antreprenori; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 

Proiecte propuse 

Plan de 

acțiune / 

Subactivități 

Scop Beneficiari 

Dată 

estimativă 

de 

finalizare 

Susținerea investițiilor 

de restaurare, 

conservare și 

accesibilizare a 

patrimoniului cultural 

imobil de interes local, a 

așezămintelor monahale 

inclusiv a așezămintelor 

culturale 

1. Identificarea 

unor surse de 

finanțare; 

2. Implementarea 

proiectului 

Scopul investițiilor 

sprijinite este de 

protejare a 

patrimoniului 

cultural sau / și 

realizare a 

investițiilor pentru 

conservarea 

moștenirii de 

interes local, a 

așezămintelor 

monahale inclusiv 

a modernizării 

așezămintelor 

culturale. 

▪ ONG-uri definite 

conform legislației în 

vigoare; 

▪ Unități de cult 

conform legislației în 

vigoare; 

▪ Persoane fizice 

autorizate/socie-tăți 

comerciale care 

dețin în administrare 

obiective de 

patrimoniu cultural 

de utilitate publică, 

de clasă B; 

▪ Comuna 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 Punerea în valoare a 

moștenirii culturale 

locale, la promovarea 

turismului rural, 

conducând astfel la 

creșterea nivelului de 

trai în zonele rurale 

Dezvoltare locală 

sustenabilă 
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Domeniu cheie de 

intervenție: 
2.1.7. Valorificarea potențialului turistic al Comunei 

 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estimati

vă de 

finalizar

e 

Dezvoltarea 

unor branduri 

turistice locale 

▪ Crearea unei imagini ca 

destinație turistică a Comunei prin 

definirea și promovarea unui brand 

turistic; 

▪ Dezvoltarea turismului prin 

creșterea susținută a produselor 

turistice specifice locului și 

activități de marketing; 

▪ Rețea locală, județeană și 

regională de informare și 

promovare turistică; 

▪ Parcuri de agrement. 

▪ Atragerea 

de investiții 

străine; 

▪ Creșterea 

competitivități

i economiei 

județului și 

regiunii. 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA; 

▪ Antrepren

ori; 

▪ Investitori

; 

▪ Turiști. 

2017 - 

2020 

Dezvoltarea 

agroturismului 

▪ Formarea unor microzone 

specializate în agroturism cu 

caracter unic și atracție turistică 

bine precizate; 

▪ Implicarea comunitară a 

autorităților locale pentru 

susținerea agroturismului prin 

dezvoltarea de parteneriate 

microregionale pentru agroturism; 

▪ Dezvoltarea unor sisteme de 

marketing turistic (pe produse, 

activități turistice); 

▪ Sprijinirea gospodăriilor 

familiale, țărănești pentru 

transformarea în unități de cazare 

agroturistică; 

▪ Ospitalitatea tradițională va fi 

promovată ca mentalitate și 

atitudine activă proturism (cultura 

bunei primiri); 

▪ Atragerea 

de investiții 

străine; 

▪ Creșterea 

competitivității 

economiei 

județului și 

regiunii; 

▪ Stimularea 

dezvoltării 

agroturismului 

în comuna 

TREZNEA. 

 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA; 

▪ Antrepren

ori; 

▪ Investitori; 

▪ Turiști. 

2017 - 

2020 



2017 - 2020 
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Dezvoltarea 

agroturismului 

▪ Înființarea unor rețele de 

instruire a proprietarilor și 

lucrătorilor sezonieri pentru 

formarea antreprenorială și 

profesională; 

▪ Dezvoltarea unor programe 

alternative, complementare 

pentru îmbogățirea și 

diversificarea serviciilor 

agroturistice: ecoturism, turism 

cultural, stil de viață natural, etc.); 

▪ Dezvoltarea unor produse de 

agroturism specifice Comunei 

TREZNEA care să valorifice 

tradiții culturale, obiceiuri 

gastronomice, agricole, legende.  

▪ Atragerea 

de investiții 

străine; 

▪ Creșterea 

competitivității 

economiei 

județului și 

regiunii; 

▪ Stimularea 

dezvoltării 

agroturismului 

în comuna 

TREZNEA. 

 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA; 

▪ Antreprenori; 

▪ Investitori; 

▪ Turiști. 

2017 - 

2020 

Dezvoltarea 

turismului 

rural 

▪ Dezvoltarea infrastructurii de 

acces la zonele turistice și 

agroturistice; 

▪ Încurajarea unui turism rural 

activ care să încurajeze un stil de 

viață natural; 

▪ Valorificarea potențialului 

turismului de eveniment: 

festivaluri, spectacole; 

▪ Valorificarea elementului de 

multiculturalitate în sporirea 

atractivității turismului rural. 

▪ Atragerea 

de investiții 

străine; 

▪ Creșterea 

competitivității 

economiei 

județului și 

regiunii; 

▪ Stimularea 

dezvoltării 

turismului 

rural în 

comuna 

TREZNEA. 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA; 

▪ Antreprenori; 

▪ Investitori; 

▪ Turiști. 

2017 - 

2020 
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Obiectiv strategic: 
2.2. Diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea unor activități 

complementare non-agricole pentru creșterea calității vieții 

Domeniu cheie de 

intervenție: 
2.2.1. Susținerea unor programe investiționale 

 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estimati

vă de 

finalizar

e 

Infrastructura 

de sănătate și 

asistență 

socială 

▪ Îmbunătățirea accesului 

populației rurale la serviciile 

medicale; 

▪ Îmbunătățirea cantitativă 

și calitativă a infrastructurii și 

serviciilor de sănătate în: 

dispensare, cabinete 

medicale și cabinete medici 

de familie, farmacii; 

▪ Redimensionarea 

infrastructurii de sănătate în 

mediul rural prin creșterea 

numărului de cabinete 

medicale, farmacii și 

cabinete stomatologice; 

▪ Asigurarea de locuințe de 

serviciu pentru personalul 

sanitar și medici în scopul 

stabilizării profesionale și 

rezidențiale în comună; 

▪ Înființarea de centre 

socio-medicale 

multifuncționale de 

permanență; 

▪ Construirea de Centre de 

Îngrijire și Asistență socială 

cu servicii alternative; 

▪ Înființarea serviciilor de 

asistență la domiciliu pentru 

vârstnici; 

▪ Programe de asistență și 

integrare socială a 

comunității de rromi din 

localitate. 

▪ Sprijin pentru 

microîntreprinderi și 

întreprinderi mici din 

mediul rural, care își 

creează sau dezvoltă 

activități non-agricole 

în zonele rurale; 

▪ Atragerea 

investitorilor străini și 

autohtoni în domeniul 

activităților non-

agricole; 

▪ Dezvoltarea 

activităților non-

agricole existente; 

▪ Crearea de locuri 

de muncă; 

▪ Creșterea 

veniturilor populației 

rurale; 

▪ Diminuarea 

disparităților dintre 

rural și urban. 

▪ Întreprinzăto

ri și alți 

locuitori din 

comuna 

TREZNEA; 

▪ Investitori. 

2017 - 

2020 



2017 - 2020 
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Infrastructura 

culturală, 

educațională 

și religioasă 

▪ Consolidarea și 

modernizarea școlilor și a 

grădinițelor rurale; 

▪ Reabilitarea infrastructurii 

unităților de învățământ din 

mediul rural și dotarea cu 

mijloace moderne de 

învățământ și tehnică IT; 

▪ Asigurarea finanțării 

pentru îmbunătățirea bazei 

materiale din școli; 

▪ Reabilitarea / construirea 

așezămintelor culturale 

(cămine culturale, 

monumentele de arhitectură 

etc.) din comună; 

▪ Dotarea bibliotecii 

comunale cu cărți în scopul 

îmbunătățirii vieții culturale 

în satele Comunei; 

▪ Susținerea cultelor 

recunoscute de lege, 

existente pe teritoriul 

Comunei TREZNEA în 

diverse activități; 

▪ Susținerea reabilitării / 

modernizării / dotării 

lăcașelor de cult aflate pe 

teritoriul Comunei; 

▪ Acțiuni de restaurare, 

protejare și conservare a 

patrimoniului cultural aflat 

pe teritoriul administrativ al 

Comunei; 

▪ Reabilitarea și / sau 

modernizarea infrastructurii 

din zona obiectivelor și 

atracțiilor turistice. 

▪ Sprijin pentru 

microîntreprinderi și 

întreprinderi mici din 

mediul rural, care își 

creează sau dezvoltă 

activități non-agricole 

în zonele rurale; 

▪ Atragerea 

investitorilor străini și 

autohtoni în 

domeniul activităților 

non-agricole; 

▪ Dezvoltarea 

activităților non-

agricole existente; 

▪ Crearea de locuri 

de muncă; 

▪ Creșterea 

veniturilor populației 

rurale; 

Diminuarea 

disparităților dintre 

rural și urban. 

▪ Întreprinzăto

ri și alți 

locuitori din 

comuna 

TREZNEA; 

▪ Investitori. 

2017 - 

2020 
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Domeniu cheie de intervenție: 2.2.2. Sprijin pentru înființarea de activități neagricole 

Proiecte propuse 

Plan de 

acțiune / 

Subactivități 

Scop Beneficiari 

Dată 

estimati

vă de 

finalizar

e 

Activități de 

producție (ex: 

fabricarea 

produselor textile, 

îmbrăcăminte, 

articole de 

marochinărie, 

articole de hârtie și 

carton; fabricarea 

produselor chimice, 

farmaceutice; 

activități de 

prelucrare a 

produselor 

lemnoase; industrie 

metalurgică, 

fabricare 

construcții 

metalice, mașini, 

utilaje și 

echipamente; 

fabricare produse 

electrice, 

electronice, 

producție de 

combustibil din 

biomasă - ex.: 

fabricare de peleți) 

în vederea 

comercializării, 

producerea și 

utilizarea energiei 

din surse 

regenerabile pentru 

desfășurarea 

propriei activități, 

ca parte integrantă 

a proiectului etc. 

1. Identificare 

solicitanți pentru 

proiecte care 

presupun 

activități de 

producție; 

2. Pregătire 

documentații; 

3. Implementare 

proiecte. 

 

Scopul investițiilor 

sprijinite este sprijinirea 

facilitării diversificării prin 

înființarea și dezvoltarea 

de microîntreprinderi și 

întreprinderi mici în 

sectorul non-agricol din 

zonele rurale, în vederea 

unei dezvoltări economice 

durabile, creării de locuri 

de muncă și reducerii 

sărăciei în spațiul rural. 

Obiectivele investițiilor 

sprijinite sunt: 

▪ Crearea de noi 

activități non – 

agricole, în special, 

pentru fermierii de mici 

dimensiuni sau 

membrii familiilor lor și 

în general, pentru micii 

întreprinzători din 

mediul rural; 

▪ Diversificarea 

economiei rurale prin 

creșterea numărului de 

microîntreprinderi și 

întreprinderi mici în 

sectorul non-agricol, 

dezvoltarea serviciilor 

și crearea de locuri de 

muncă în spațiul rural; 

▪ Încurajarea menținerii 

și dezvoltării 

activităților tradiționale; 

 

 

 

▪ Fermierii sau 

membrii unei 

gospodării agricole 

din spațiul rural, 

care își diversifică 

activitatea prin 

înființarea unei 

activități non-

agricole pentru 

prima dată; 

▪ Persoanele fizice 

neautorizate nu 

sunt eligibile; 

▪ Micro-

întreprinderi și 

întreprinderile mici 

din spațiul rural, 

care își propun 

activități non-

agricole, pe care nu 

le-au mai efectuat 

până la data 

aplicării sprijinului; 

▪ Micro-

întreprinderi și 

întreprinderi mici 

noi, înființate în anul 

depunerii Cererii de 

Finanțare sau cu o 

vechime de maxim 

3 ani fiscali, care nu 

au desfășurat 

activități până în 

momentul depunerii 

proiectului(start-

ups). 

 

2017 - 

2020 



2017 - 2020 
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Activități 

meșteșugărești 

(ex: activități de 

artizanat și alte 

activități 

tradiționale non-

agricole (ex: 

olărit, brodat, 

prelucrarea 

manuală a 

fierului, lânii, 

lemnului, pielii 

etc.) 

1. Identificare 

solicitanți pentru 

proiecte care 

presupun 

activități 

meșteșugărești; 

2. Pregătire 

documentații; 

3. Implementare 

proiecte. 

 

 

 

Scopul investițiilor 

sprijinite este sprijinirea 

facilitării diversificării prin 

înființarea și dezvoltarea 

de microîntreprinderi și 

întreprinderi mici în 

sectorul non-agricol din 

zonele rurale, în vederea 

unei dezvoltări economice 

durabile, creării de locuri 

de muncă și reducerii 

sărăciei în spațiul rural. 

 

Obiectivele investițiilor 

sprijinite sunt: 

▪ Crearea de noi 

activități non – 

agricole, în special, 

pentru fermierii de mici 

dimensiuni sau 

membrii familiilor lor și 

în general, pentru micii 

întreprinzători din 

mediul rural; 

▪ Diversificarea 

economiei rurale prin 

creșterea numărului de 

microîntreprinderi și 

întreprinderi mici în 

sectorul non-agricol, 

dezvoltarea serviciilor 

și crearea de locuri de 

muncă în spațiul rural; 

Încurajarea menținerii și 

dezvoltării activităților 

tradiționale; 

 

 

 

▪ Fermierii sau 

membrii unei 

gospodării agricole 

din spațiul rural, 

care își diversifică 

activitatea prin 

înființarea unei 

activități non-

agricole pentru 

prima dată; 

▪ Persoanele fizice 

neautorizate nu 

sunt eligibile; 

▪ Micro-

întreprinderi și 

întreprinderile mici 

din spațiul rural, 

care își propun 

activități non-

agricole, pe care nu 

le-au mai efectuat 

până la data 

aplicării sprijinului; 

Micro-întreprinderi 

și întreprinderi mici 

noi, înființate în anul 

depunerii Cererii de 

Finanțare sau cu o 

vechime de maxim 

3 ani fiscali, care nu 

au desfășurat 

activități până în 

momentul depunerii 

proiectului(start-

ups). 

 

2017 - 

2020 

Activități turistice 

(ex: servicii 

agroturistice de 

cazare, servicii 

turistice de 

agrement și 

alimentație 

publică) 

1. Identificare 

solicitanți pentru 

proiecte care 

presupun 

activități 

turistice; 

2. Pregătire 

documentații; 

3. Implementare 

proiecte. 

2017 - 

2020 

Servicii (ex: 

medicale, sanitar-

veterinare; 

reparații mașini, 

unelte, obiecte 

casnice; 

consultanță, 

contabilitate, 

juridice, audit; 

servicii în 

tehnologia 

informației și 

servicii 

informatice; 

servicii tehnice, 

administrative, 

alte servicii 

destinate 

populației din 

spațiul rural, etc.) 

1. Identificare 

solicitanți pentru 

proiecte care 

presupun 

servicii; 

2. Pregătire 

documentații; 

3. Implementare 

proiecte. 

2017 - 

2020 
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Domeniu cheie de intervenție: 2.2.3. Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 

Proiecte propuse 

Plan de 

acțiune / 

Subactivități 

Scop Beneficiari 

Dată 

estimati

vă de 

finalizar

e 

Activități de 

producție (ex: 

fabricarea 

produselor textile, 

îmbrăcăminte, 

articole de 

marochinărie, 

articole de hârtie și 

carton; fabricarea 

produselor 

chimice, 

farmaceutice; 

activități de 

prelucrare a 

produselor 

lemnoase; 

industrie 

metalurgică, 

fabricare 

construcții 

metalice, mașini, 

utilaje și 

echipamente; 

fabricare produse 

electrice, 

electronice, etc.) 

1. Identificare 

solicitanți pentru 

proiecte care 

presupun activități 

de producție; 

2. Pregătire 

documentații; 

3. Implementare 

proiecte. 

Scopul investițiilor este 

de sprijin pentru 

microîntreprinderi și 

întreprinderi mici din 

mediul rural, care își 

creează sau dezvoltă 

activități non-agricole 

în zonele rurale. 

Obiectivele acestui 

sprijin sunt: 

▪ Stimularea mediului 

de afaceri din rural, 

contribuind la 

creșterea numărului de 

activități non-agricole 

desfășurate în zonele 

rurale; 

▪ Dezvoltarea 

activităților non-

agricole existente;  

▪ Crearea de locuri 

de muncă; 

▪ Creșterea 

veniturilor populației 

rurale; 

▪ Diminuarea 

disparităților dintre 

rural și urban. 

▪ Micro-

întreprinderile și 

întreprinderile mici 

existente, din 

spațiul rural; 

▪ Micro-

întreprinderile și 

întreprinderile mici 

nou-înființate, din 

spațiul rural, care 

fac dovada 

cofinanțării; 

▪ Fermierii sau 

membrii unor 

gospodării agricole 

care își diversifică 

activitatea de bază 

agricolă prin 

dezvoltarea unei 

activități non-

agricole în cadrul 

întreprinderii deja 

existente 

încadrabile în 

microîntreprinderi și 

întreprinderi mici. 

2017 - 

2020 

Activități 

meșteșugărești (ex: 

activități de 

artizanat și alte 

activități 

tradiționale non‐

agricole (ex: olărit, 

brodat, prelucrarea 

manuală a fierului, 

lânii, lemnului, 

pielii etc.) 

1. Identificare 

solicitanți pentru 

proiecte care 

presupun activități 

meșteșugărești; 

2. Pregătire 

documentații; 

3. Implementare 

proiecte. 

2017 - 

2020 



2017 - 2020 
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Activități turistice 

(ex: servicii 

agroturistice de 

cazare, servicii 

turistice de 

agrement și 

alimentație publică) 

1. Identificare 

solicitanți pentru 

proiecte care 

presupun activități 

turistice; 

2. Pregătire 

documentații; 

3. Implementare 

proiecte. Scopul investițiilor este 

de sprijin pentru 

microîntreprinderi și 

întreprinderi mici din 

mediul rural, care își 

creează sau dezvoltă 

activități non-agricole 

în zonele rurale. 

Obiectivele acestui 

sprijin sunt: 

▪ Stimularea mediului 

de afaceri din rural, 

contribuind la 

creșterea numărului de 

activități non-agricole 

desfășurate în zonele 

rurale; 

▪ Dezvoltarea 

activităților non-

agricole existente;  

▪ Crearea de locuri 

de muncă; 

▪ Creșterea 

veniturilor populației 

rurale; 

▪ Diminuarea 

disparităților dintre 

rural și urban. 

▪ Micro-

întreprinderile și 

întreprinderile mici 

existente, din 

spațiul rural; 

▪ Micro-

întreprinderile și 

întreprinderile mici 

nou-înființate, din 

spațiul rural, care 

fac dovada 

cofinanțării; 

▪ Fermierii sau 

membrii unor 

gospodării agricole 

care își diversifică 

activitatea de bază 

agricolă prin 

dezvoltarea unei 

activități non-

agricole în cadrul 

întreprinderii deja 

existente 

încadrabile în 

microîntreprinderi și 

întreprinderi mici. 

2017 - 

2020 

Furnizarea de 

servicii inclusiv 

construcții, 

reconstrucții și/sau 

modernizarea 

spațiilor și zonelor 

aferente 

desfășurării 

activităților (ex: 

medicale, sociale, 

sanitar‐veterinare; 

reparații mașini, 

unelte, obiecte 

casnice; 

consultanță, 

contabilitate, 

juridice, audit; 

servicii în 

tehnologia 

informației și 

servicii 

informatice; 

servicii tehnice, 

administrative, etc.) 

1. Identificare 

solicitanți pentru 

proiecte care 

presupun 

furnizarea de 

servicii inclusiv 

construcții, 

reconstrucții și/sau 

modernizarea 

spațiilor și zonelor 

aferente 

desfășurării 

activităților; 

2. Pregătire 

documentații; 

3. Implementare 

proiecte. 

2017 - 

2020 

Fabricarea de peleți 

și brichete din 

biomasă 

1. Identificare 

solicitanți pentru 

proiecte care 

presupun 

fabricarea de 

peleți și brichete 

din biomasă; 

2. Pregătire 

documentații; 

3. Implementare 

proiecte. 

2017 - 

2020 
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Domeniu cheie de intervenție: 2.2.4. Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice modern 

Obiectiv strategic: 2.3. Stimularea inițiativelor economice private pentru dezvoltarea 

economică sustenabilă a Comunei 

Domeniu cheie de intervenție: 2.3.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri 

 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estimativă 

de 

finalizare 

Computerizarea 

completă a 

organismelor 

administrației 

publice locale, cât 

și interconectarea 

sistemelor 

operaționale ale 

tuturor unităților 

administrației 

publice, 

dezvoltarea de 

infocentre 

Realizarea unui 

Sistem Informatic care 

să interacționeze cu 

un Sistem Informatic 

consolidat la nivelul 

de județ și care să 

permită interfațarea 

cu celelalte sisteme 

informatice ale 

organismelor și 

insituțiilor cu care 

Consiliul Local Sălaj 

are relații 

informaționale 

▪ Furnizarea unor 

servicii de calitate 

cetățenilor; 

▪ Crearea unui plus 

de eficiență în 

activitatea instituțiilor 

administrației publice 

locale;  

▪ Facilitează accesul 

cetățenilor la informația 

publică prin eliminarea 

birocrației și reducerea 

timpului necesar 

circulației informației. 

▪ Personalul 

autorităților 

publice locale 

din comuna 

TREZNEA; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 

Proiecte 

propuse 

Plan de 

acțiune / 

Subactivități 

Scop Beneficiari 

Dată 

estimativ

ă de 

finalizare 

Sprijin 

pentru 

instalarea 

tinerilor 

fermieri 

1. Identificarea 

solicitanților 

care doresc să 

acceseze 

fonduri 

europene 

pentru 

instalarea 

tinerilor 

fermieri; 

2. Pregătirea 

documentației; 

3. Implementar

ea proiectului. 

▪ Instalarea pentru prima 

dată a tinerilor fermieri, ca 

șefi/manageri ai unei 

exploatații agricole;  

▪ Îmbunătățirea 

managementului, creșterea 

competitivității sectorului 

agricol, precum și 

conformitatea cu cerințele de 

protecție a mediului, igienă și 

bunăstarea animalelor și 

siguranța la locul de muncă; 

▪ Posibilitatea ca tinerii 

fermieri rezidenți, cu domiciliul 

stabil în România cu un minim 

de cunoștinte de bază, să se 

instaleze ca șefi/manageri ai 

exploatației;  

▪ Tinerii fermieri în 

conformitate cu definiția 

prevăzută la art. 2 din 

R(UE) nr. 1305/2013, 

care se instalează ca 

unic șef al exploatației 

agricole; 

▪ Persoanele juridice 

în care un tânăr fermier 

în sensul art. 2 din 

R(UE) nr. 1305/2013 

care se instalează 

împreună cu alți tineri 

fermieri și care exercită 

un control efectiv pe 

termen lung în ceea ce 

privește deciziile 

referitoare la  

2017 - 

2020 



2017 - 2020 
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Domeniu cheie de intervenție: 2.3.2. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici 

 

  

  

▪ Creșterea numărului de 

tineri fermieri care încep 

pentru prima dată o activitate 

agricolă ca șefi/manageri de 

exploatație;  

▪ Încurajarea tinerilor și a 

familiilor din mediul rural de a 

se stabili în mediul rural, ceea 

ce va crea un efect pozitiv 

asupra economiei naționale în 

general. 

gestionare, beneficii și 

riscuri financiare în 

cadrul exploatației 

respective. 

 

Proiecte 

propuse 

Plan de 

acțiune / 

Subactivități 

Scop Beneficiari 
Dată 

estimativă 

de finalizare 

Sprijin pentru 

dezvoltarea 

fermelor mici 

1. Identificarea 

solicitanților care 

doresc să 

acceseze fonduri 

europene pentru 

dezvoltarea 

fermelor mici; 

2. Pregătirea 

documentației;  

3. Implementarea 

proiectului. 

Sprijinirea investițiilor 

pentru creșterea 

competitivității 

exploataților agricole 

prin dotarea cu utilaje 

și echipamente 

performante în raport 

cu structura agricolă 

actuală, precum și 

investițiile pentru 

modernizarea fermei 

(în special cele de 

dimensiuni medii și 

asocieri de ferme mici 

și medii) și 

îmbunătățirea calității 

activelor fixe, prin: 

▪ Îmbunătățirea 

managementului 

exploatației agricole; 

▪ Orientarea spre 

piață a exploatațiilor 

agricole de mici 

dimensiuni. 

▪ Fermierii, care 

dețin în proprietate 

sau folosință o 

exploatație agricolă 

încadrată în 

categoria de fermă 

mică* pentru o 

perioadă de 

minimum 10 ani. 

 

* Dimensiunea unei 

ferme mici este 

cuprinsă între 8.000 

– 11.999 SO 

(valoarea producției 

standard) 

 

2017 - 2020 
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Domeniu cheie de intervenție: 2.3.3. Atragerea de investitori în comuna TREZNEA 

Domeniu cheie de intervenție: 2.3.4. Stimularea inițiativelor de dezvoltare economică a 

Comunei 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estimativ

ă de 

finalizare 

Dezvoltarea 

unei campanii 

de atragere de 

investitori în 

comuna 

TREZNEA 

1. Contractarea unei firme de 

consultanță care să dezvolte 

strategia și instrumentele 

aferente; 

2. Implementarea programului: 

identificarea unor oportunități de 

afaceri în comună, formularea 

domeniilor atractive, specificarea 

facilităților pentru investitori, 

crearea de materiale 

promoționale, etc. 

Creșterea 

nivelului de trai al 

locuitorilor 

Comunei 

TREZNEA prin 

crearea de locuri 

de muncă și 

creșterea 

bugetului 

Comunei 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA; 

▪ Potențiali 

investitori. 

Activitate 

recurentă 

Atragerea unui 

investitor 

strategic pentru 

exploatarea 

resurselor 

naturale 

1. Adoptarea unei Hotărâri de 

Consiliu Local care să 

reglementeze un set de facilități 

pentru investitorii strategici; 

2. Crearea unei mape de 

prezentare care să promoveze 

facilitățile și elementele de 

avantaj competitiv pentru 

realizarea unei astfel de investiții; 

3. Promovarea oportunității în 

mediile private de afaceri la nivel 

județean sau național, eventual 

pentru realizare în parteneriat 

public-privat. 

Creșterea 

nivelului de trai al 

locuitorilor 

Comunei 

TREZNEA prin 

crearea de locuri 

de muncă și 

creșterea 

bugetului 

Comunei 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA; 

▪ Potențiali 

investitori. 

Activitate 

recurentă 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop 

Beneficia

ri 

Dată 

estimativ

ă de 

finalizare 

Dezvoltarea și asigurarea la 

nivelul Primăriei TREZNEA a 

unui centru de consultanță 

și coordonare pentru 

agricultură în parteneriat cu 

o societate de consultanță 

specializată 

1. Stabilirea unui 

parteneriat cu o firmă 

de consultanță 

specializată care să 

furnizeze serviciile de 

consultanță și 

informare către 

cetățeni; 

Facilitarea 

accesului la 

consultanță și 

coordonare pentru 

agricultură 

performantă și 

dezvoltarea satului 

românesc 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

Activitate 

permanen

tă 
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Dezvoltarea și asigurarea la 

nivelul Primăriei TREZNEA a 

unui centru de consultanță 

și coordonare pentru 

agricultură în parteneriat cu 

o societate de consultanță 

specializată 

2. Stabilirea unui 

program clar de 

consultanță și 

asistență pentru 

cetățeni; 

3. Desfășurarea 

întâlnirilor conform 

programului stabilit; 

4. Organizarea unor 

întâlniri extraordinare 

/ în afara programului 

prestabilit pentru 

necesități punctuale. 

Facilitarea 

accesului la 

consultanță și 

coordonare pentru 

agricultură 

performantă și 

dezvoltarea satului 

românesc 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

Activitate 

permanen

tă 

Vedere a satului Brebi. Foto: Rareș Pop 
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Planul de acţiune – componenta SOCIETATE 

 

Obiectiv strategic: 
3.1. Sprijinirea dezvoltării armonioase a comunității locale prin 

adoptarea de măsuri adaptate specificului local 

Domeniu cheie de 

intervenție: 

3.1.1. Facilitarea educației generațiilor tinere prin investiții și 

programe inovative 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estimativ

ă de 

finalizare 

Modernizarea 

școlilor și 

construcția de 

noi școli, în 

funcție de 

necesitățile 

identificate  

1. Identificarea unor surse de 

finanțare; 

2. Intocmirea cererii de 

finanțare; 

3. Întocmirea documentației 

tehnice necesare; 

4. Derularea lucrărilor de 

modernizare / construcție-

implementarea proiectului. 

1. . 

Creșterea calității 

actului de 

învățământ și 

educație în 

comună 

▪ Elevii din 

comuna 

TREZNEA; 

▪ Cadrele 

didactice din 

comuna 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 

Dotarea școlii din 

localitate cu 

laboratoare de 

specialitate 

Creșterea calității 

actului de 

învățământ și 

educație în 

comună 

▪ Elevii din 

comuna 

TREZNEA; 

▪ Cadrele 

didactice din 

comuna 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 

Dezvoltarea unei 

strategii de 

creștere a 

calității actului de 

învățământ și 

educație în 

comuna 

TREZNEA prin 

implementarea 

unor activități 

after-school și 

care să dezvolte 

aptitudinile 

elevilor din 

localitate 

1. Identificarea cadrelor 

didactice interesate să 

participe la un astfel de 

program și realizarea unui 

studiu de impact; 

2. Identificarea și contactarea 

unor instituții sau asociații 

care au înregistrat un succes 

în organizarea unor programe 

de acest tip; 

3. Identificarea 

responsabilului cu proiectul și 

realizarea unui plan de 

management al proiectului; 

4. Identificarea unor surse de 

finanțare; 

5. Întocmirea cererii de 

finanțare; 

6. Implementarea proiectului. 

Creșterea calității 

actului de 

învățământ și 

educație în 

comună 

▪ Elevii din 

comuna 

TREZNEA 

2017 - 

2020 



2017 - 2020 
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Dezvoltarea unui 

program de 

carieră pentru 

copiii din 

comuna 

TREZNEA 

realizat de 

Primăria 

TREZNEA și 

Școala Generală 

1. Identificarea cadrelor 

didactice interesate să 

participe la un astfel de 

program și realizarea unui 

studiu de impact; 

2. Identificarea și contactarea 

unor instituții sau asociații 

care au înregistrat un succes 

în organizarea unor programe 

de acest tip; 

3. Identificarea 

responsabilului cu proiectul și 

realizarea unui plan de 

management al proiectului; 

4. Identificarea unor surse de 

finanțare; 

5. Întocmirea cererii de 

finanțare; 

6. Implementarea proiectului. 

Creșterea calității 

actului de 

învățământ și 

educație în 

comună 

▪ Elevii din 

comuna 

TREZNEA 

2017 - 

2020 

Dezvoltarea unei 

strategii de 

creștere a 

calității cadrelor 

didactice în 

localitate și 

stimularea 

stabilirii acestora 

în comună 

1. Identificarea unor parteneri 

(asociații, ONG-uri, organisme 

profesionale ale cadrelor 

didactice, sindicate, etc.) 

pentru conceperea strategiei; 

2. Realizarea strategiei și 

identificarea unor surse de 

finanțare; 

3. Implementarea strategiei. 

Creșterea calității 

actului de 

învățământ și 

educație în 

comună 

▪ Cadrele 

didactice din 

comuna 

TREZNEA 

2017 - 

2020 

Promovarea 

implicării 

părinților în 

activitățile 

școlare 

1. Identificarea cadrelor 

didactice interesate să 

participe la un astfel de 

program; 

2. Identificarea și contactarea 

unor instituții sau asociații 

care au înregistrat un succes 

în organizarea unor programe 

de acest tip; 

3. Identificarea 

responsabilului cu proiectul și 

realizarea unui plan de 

management al proiectului; 

4. Identificarea unor surse de 

finanțare; 

5. Implementarea proiectului. 

Creșterea calității 

actului de 

învățământ și 

educație în 

comună 

▪ Elevii și 

părinții din 

comuna 

TREZNEA; 

▪ Cadrele 

didactice din 

comuna 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 
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Domeniu cheie de intervenție: 3.1.2. Crearea unui cadru favorabil inițierii de programe în 

domeniul educației adulților 

Proiecte 

propuse 
Plan de acțiune / Subactivități Scop 

Beneficia

ri 

Dată 

estimati

vă de 

finalizar

e 

Dezvoltarea unor 

parteneriate 

durabile ONG – 

instituții locale 

pentru 

implementarea de 

proiecte în 

domeniul 

educației adulților 

1. Identificarea partenerilor / instituțiilor 

interesate să participe la un astfel de 

proiect; 

2. Identificarea și contactarea unor 

instituții sau asociații care au 

înregistrat un succes în organizarea 

unor programe de acest tip; 

3. Identificarea responsabilului cu 

proiectul și realizarea unui plan de 

management al proiectului; 

4. Identificarea unor surse de finanțare; 

5. Implementarea proiectului. 

Creșterea 

nivelului de 

educație în 

comună 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

2017 - 

2020 

Accesarea 

programelor de 

finanțare 

europeană 

destinate 

educației adulților 

1. Identificarea unor surse de finanțare; 

2. Întocmirea cererilor de finanțare; 

3. Implementarea proiectelor destinate 

educației adulților. 

Creșterea 

nivelului de 

educație în 

comună 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

2017 - 

2020 

Domeniu cheie de intervenție: 3.1.3. Creșterea implicării cetățenilor în dezvoltarea Comunei 

și creșterea coeziunii sociale la nivelul Comunei TREZNEA 

Proiecte 

propuse 
Plan de acțiune / Subactivități Scop Beneficiari 

Dată 

estimati

vă de 

finalizar

e 

Stimularea 

activităților de 

voluntariat la 

nivelul tinerilor 

prin programe 

inteligente de 

interes comunitar 

1. Identificarea cadrelor didactice 

interesate să participe la un astfel de 

program; 

2. Identificarea și contactarea unor 

instituții sau asociații care au înregistrat 

un succes în organizarea unor 

programe de acest tip; 

3. Identificarea responsabilului cu 

proiectul și realizarea unui plan de 

management al proiectului; 

4. Identificarea unor surse de finanțare; 

5. Implementarea proiectului. 

Creșterea 

interesului 

pentru 

dezvoltarea 

Comunei 

TREZNEA 

în rândul 

tinerilor 

▪ Locuitorii 

și tinerii din 

comuna 

TREZNEA 

2017 - 

2020 
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Domeniu cheie de intervenție: 3.1.4. Revitalizarea tradițiilor și meșteșugurilor locale 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estimativă 

de finalizare 

Dezvoltarea unor 

parcuri curriculare 

la școlile din 

comună, destinate 

reînvățării 

meșteșugurilor 

tradiționale și 

tehnicilor de 

artizanat, precum 

și învățarea 

practicilor pentru 

agroturism 

1. Identificarea 

cadrelor didactice 

interesate să participe 

la dezvoltarea unor 

parcuri curriculare la 

școlile din comună; 

2. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Revitalizarea 

tradițiilor și 

meșteșugurilor 

locale; 

▪ Conservarea și 

promovarea culturii 

tradiționale locale. 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

2017 - 2020 

Înființarea unor 

centre de 

regenerare a 

meșteșugurilor, 

case ale 

meșteșugarilor, 

care să 

concentreze 

tradițiile zonale 

1. Identificarea și 

cooptarea 

meșteșugarilor locali 

dispuși să participe la 

astfel de inițiative de 

regenerare a 

meșteșugurilor și 

tradițiilor locale; 

2. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

3. Întocmirea cererii 

de finanțare; 

4. Implementarea 

proiectului. 

▪ Revitalizarea 

tradițiilor și 

meșteșugurilor 

locale; 

▪ Conservarea și 

promovarea culturii 

tradiționale locale. 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

2017 - 2020 

Inițierea unui Cerc 

de stimulare a 

creativității copiilor 

în derularea de 

acțiuni care pun în 

lumină valorile 

specifice locale, 

tradițiile, 

meșteșugurile, 

arhitectura și 

oamenii deosebiți 

1. Identificarea 

cadrelor didactice 

și/sau alte persoane 

interesate să participe 

la un astfel de proiect; 

2. Identificarea unor 

surse de finanțare; 

3. Implementarea 

proiectului. 

▪ Revitalizarea 

tradițiilor și 

meșteșugurilor 

locale; 

▪ Conservarea și 

promovarea culturii 

tradiționale locale. 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

 

2017 - 2020 
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Obiectiv strategic: 3.2. Apropierea autorităților publice locale față de cetățeni 

Domeniu cheie de 

intervenție: 

3.2.1. Modernizarea infrastructurii autorității publice locale pentru a 

răspunde nevoilor actuale 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estimativă 

de 

finalizare 

Dotarea 

primăriei cu 

echipamente și 

tehnică de 

calcul 

moderne  

1. Întocmirea unui necesar 

de echipamente și tehnică de 

calcul moderne pentru 

dotarea Primăriei TREZNEA; 

2. Desfășurarea procedurilor 

de achiziție publică; 

3. Dotarea Primăriei 

TREZNEA cu echipamentele 

și tehnică de calcul 

achiziționate. 

Modernizarea 

infrastructurii 

autorității publice 

locale va conduce 

la simplificarea și 

îmbunătățirea 

proceselor de 

lucru 

▪ Personalul 

autorităților 

publice locale 

din comuna 

TREZNEA; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 

Introducerea 

posibilității de 

achitare a taxelor 

și impozitelor 

locale prin 

intermediul 

internetului 

1. Identificarea unei societăți 

de consultanță; 

2. Identificarea surselor de 

finanțare; 

3. Depunerea cererii de 

finanțare; 

4. Implementarea proiectului. 

Modernizarea 

infrastructurii 

autorității publice 

locale va conduce 

la simplificarea și 

îmbunătățirea 

proceselor de 

lucru 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA; 

▪ Personalul 

autorităților 

publice locale 

din comuna 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 

Domeniu cheie de intervenție: 3.2.2. Creșterea capacității de management, de atragere de 

finanțări și de administrare a autorităților publice locale 

Proiecte propuse 
Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estimativă 

de 

finalizare 

Participarea 

personalului 

autorităților publice 

locale la cursuri de 

specializare și 

perfecționare 

1. Realizarea unui plan de 

specializare și perfecționare a 

personalului; 

2. Identificarea unor furnizori 

de cursuri conform cerințelor; 

3. Participarea personalului la 

cursurile identificate. 

Creșterea 

nivelului de 

competențe 

profesionale 

pentru a 

răspunde la 

nevoile actuale 

▪ Personalul 

autorităților 

publice locale 

din comuna 

TREZNEA; 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

2017 - 

2020 

Participarea 

personalului 

autorităților publice 

locale la schimburi 

de experiență 

1. Identificarea unor parteneri, 

autorități publice locale din 

țară și/sau străinătate; 

2. Încheierea de parteneriate 

cu aceștia; 

Creșterea 

nivelului de 

competențe 

profesionale  

▪ Personalul 

autorităților 

publice locale 

din comuna 

TREZNEA; 

2017 - 

2020 
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3. Participarea la schimburi de 

experiență. 

pentru a 

răspunde la 

nevoile actuale 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA. 

Domeniu cheie de intervenție: 3.2.3. Îmbunătățirea comunicării între autoritatea publică locală 

și cetățeni 

Proiecte 

propuse 

Plan de acțiune / 

Subactivități 
Scop Beneficiari 

Dată 

estimativă 

de 

finalizare 

Asigurarea 

transparenței 

în activitatea 

administrației 

locale 

1. Informarea din oficiu a 

persoanelor asupra intereselor de 

ordin public care urmează să fie 

dezbătute de autoritățile 

administrației publice locale;  

2. Consultarea cetățenilor și a 

asociațiilor legal constituite, la 

inițiativa autorităților publice, în 

procesul de elaborare a proiectelor; 

3. Participarea activă a cetățenilor 

la luarea deciziilor administrative; 

4. Administrația locală organizează 

dezbateri publice la cererea, în 

scris, a unei asociații legal 

constituite; 

5. Consilierii locali acordă audiențe 

la solicitarea celor interesați. 

Îmbunătățirea 

și 

consolidarea 

comunicării 

între 

autoritatea 

publică locală 

și cetățeni 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

Activitate 

permanentă 

Crearea unui 

program de relații 

publice a 

Administrației 

Publice Locale cu 

comunitatea 

locală 

1. Identificarea unor persoane 

responsabile cu proiectul de 

comunicare cu localnicii din comuna 

TREZNEA; 

2. Realizarea programului și 

identificarea unor surse de 

finanțare; 

3. Derularea programului de 

informare permanentă a cetățenilor 

despre starea Comunei și diverse 

evenimente din cursul anului, 

invitarea lor la evenimente și/sau 

comunicarea unor oportunități 

economice de investiții sau angajare 

care apar la nivelul Comunei 

TREZNEA. 

 

Îmbunătățirea 

și 

consolidarea 

comunicării 

între 

autoritatea 

publică locală 

și cetățeni 

▪ Locuitorii 

Comunei 

TREZNEA 

Activitate 

permanentă 
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ANEXA NR. 1 

 

CHESTIONAR 

 

Consiliul Local vă solicită să vă expuneți punctul de vedere în ceea ce privește stadiul actual al Comunei, 

pentru a reuși împreună să realizăm o strategie de dezvoltare locală a Comunei care vizează perioada 2017 

- 2020, prin intermediul căreia să aducem un plus de valoare Comunei și să reușim să ne dezvoltăm din 

punct de vedere socio-economic și cultural. 

Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări pentru a reuși să întocmim o strategie bazată pe rezolvarea 

problemelor reale cu care se confruntă comuna. 

1. Vă gândiți să părăsiți localitatea în viitorul apropiat? (motivați alegerea) 

a. Da, aș vrea să plec pentru că:__________________________________________ 

b. Nu, nu aș vrea să plec pentru că:________________________________________ 

2. Care este frecvența deplasărilor dvs. către alte localități: 

Frecvența deplasării 

(bifați un singur răspuns) 

Motivul deplasării (notați ordinea 

importanței de la 1 la 5, unde 1- cel 

mai important și 5 -cel mai puțin 

important) 

Mijloc de deplasare 

(bifați un singur răspuns)  

 Zilnic; 

 Săptămânal; 

 Lunar; 

 Mai rar. 

 Serviciu; 

 Cumpărături; 

 Petrecerea timpului liber; 

 Servicii medicale; 

 Altele. 

 Cu mașina personală; 

 Cu maxi-taxi/microbus; 

 Cu trenul; 

 Cu bicicleta; 

 Cu căruța 

3. Ce anume considerați că i-ar determina pe tinerii plecați la studii să se întoarcă în comună? (bifați primele 

două cele mai relevante variante din punctul dvs. de vedere) 

 Asigurarea unui loc de muncă; 

 Cursuri de pregătire și formare în domeniul agricol, silvic și zootehnic; 

 Facilități oferite tinerilor în inițierea afacerilor; 

 Sprijin în obținerea unei locuințe; 

 Altele__________. 

 

4. Ce oportunități considerați că ar trebui să vă ofere comunitatea privind evoluția dvs. profesională? 

(încercuiți răspunsul pe care îl considerați potrivit) 

a. Promovarea unor 

programe de formare 

și reconversie 

profesională 

adaptate la cerințele 

pieței muncii; 

b. Sprijinirea agenților 

economici în vederea 

creșterii numărului 

locurilor de muncă;  

c. Conceperea unor 

programe pentru 

creșterea nivelului 

de pregătire 

profesională a forței 

de muncă existente; 

d. Altele. 
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5. Vă rugăm să descrieți următoarele elemente de infrastructură din comuna dvs. (încercuiți răspunsul pe 

care îl considerați potrivit): 

Element de infrastructură Răspuns 

Străzi principale 
a. Asfaltate, în bună stare b. Asfaltate, însă 

deteriorate 

c. Neasfaltate 

Străzi secundare 
a. Asfaltate, în bună stare b. Asfaltate, însă 

deteriorate 

c. Neasfaltate 

Parcuri și spații verzi 
a. Există și sunt 

întreținute 

b. Există, dar trebuie 

modernizate 

c. Nu există 

Locuri de agrement 
a. Există și sunt 

întreținute 

b. Există, dar trebuie 

modernizate 

c. Nu există 

Alimentarea cu apă 

a. Beneficiază toți 

locuitorii Comunei de 

rețea de alimentare cu 

apă 

b. Beneficiază doar o 

parte din locuitorii 

coumunei de rețea de 

alimentare cu apă 

c. Nu există rețea de 

alimentare cu apă 

Canalizare și stație de epurare și 

tratare a apelor reziduale 

a. Beneficiază toți 

locuitorii Comunei de 

rețea de canalizare 

b. Beneficiază doar o 

parte din locuitorii 

coumunei de rețea de 

canalizare 

c. Nu există rețea de 

canalizare și stație de 

epurare 

Iluminat public 

a. Este asigurat 

corespunzător pe 

toate străzile 

b. Este asigurat doar pe 

străzile principale 

c. Nu există iluminat 

public 

Salubritate publică și 

managementul deșeurilor 

a. Deșeurile sunt 

colectate selectiv 

b. Deșeurile sunt 

colectate neselectiv, 

dar cu regularitate 

c. Deșeurile nu sunt 

colectate 

Transport public de persoane 

a. Există suficiente 

mijloace de transport 

pentru deplasarea 

către alte localități 

b. Există un număr 

limitat de mijloace de 

transport 

c. Nu există transport 

public de persoane 

Unități de învățământ 

a. Sunt suficiente și 

dotate corespunzător 

b. Sunt suficiente, dar nu 

sunt dotate 

corespunzător 

c. Sunt insuficiente 

pentru numărul 

solicitărilor 

Unități sanitare 

a. Sunt suficiente și 

dotate corespunzător 

b. Sunt suficiente, dar nu 

sunt dotate 

corespunzător 

c. Sunt insuficiente pentru 

numărul solicitărilor 

 

6. Care este punctul turistic cel mai atractiv care ar trebui dezvoltat pentru atragerea turiștilor în zonă? 

________________________________________________________________________ 

 

7. În ce sector considerați că ar trebui promovate investițiile în comună? (bifați maxim 3 sectoare): 

 Pomicultură;  

 Viticultură; 

 Silvicultură; 

 Piscicultură; 

 Legumicultură; 
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 Producție cerealieră; 

 Zootehnie; 

 Turism;  

 Industrie; 

 Ateliere meșteșugărești 

8. Numerotați cu cifre de la 1 la 7 ordinea în care doriți să se realizeze următoarele investiții, în funcție de 

importanța lor pentru dumneavoastră, unde 1-cel mai important; 7-cel mai puțin important: 

 Dezvoltarea infrastructurii de drumuri comunale și străzi; 

 Dezvoltarea infrastructurii de turism;  

 Alimentarea cu apă, canalizare, iluminat public; 

 Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii; 

 Realizarea unor puncte de distracție pentru tineret; 

 Reabilitarea căminului cultural pentru diverse evenimente culturale; 

 Serviciile de sănătate ( ex. cabinet stomatologic, farmacii, serviciu 

ambulatoriu):__________________________________________________ 

 

9.  Enumerați cel puțin 3 idei de proiecte care doriți să se realizeze cu prioritate: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

10. Care apreciați că sunt principalele 3 dezavantaje ale Comunei în ceea ce privește posibilitățile de 

dezvoltare? 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

Vârsta: ______________ 

Sex:  F      M 

Funcția:_____________________________________ 

Ultimele studii absolvite:      Primare        Medii        Superioare  
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LISTĂ DE ABREVIERI 
 
 

ADR Agenția de Dezvoltare Regională 

APDRP Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit 

CSC Cadrul Strategic Comun  

CSDR Cadrul Strategic de Dezvoltare a României 

CSDT Cadru Strategic de Dezvoltare Teritorială 

FC Fondul de Coeziune 

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională 

FEPAM Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime 

FSE Fondul Social European 

GAL Grup de Acțiune Locală 

IMM Întreprinderi mici și mijlocii 

INS Institutul Național de Statistică 

ITI Investiție teritorială integrată  

LEADER 
Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale  

(Legături între acțiuni pentru dezvoltarea economiei rurale) 

PAC Politică Agricolă Comună 

PDR Plan de Dezvoltare Regională 

PNDR Programul Național de Dezvoltare Rurală 

PNR Program Național de Reformă  

POR Program Operațional Regional 

TIC 
Information and Communication Technology- Tehnologia informației și a 

comunicațiilor 

TTF Taxe pe tranzacțiile financiare 

UAT Unitate Administrativ-Teritorială 
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Vedere a satului Brebi. Foto: Rareș Pop Agricultură. Foto: Rareș Pop 
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