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CAPITOLUL 1
Elemente de ordin general
Strategia Europa 2020 – obiective, prioritati, directii
de actiune
Cele 5 obiective europene pentru 2020

1. Ocuparea fortei de munca - o rata de ocupare a fortei de munca de 75 % in randul populatiei cu
varste cuprinse intre 20 si 64 de ani
2. Cercetare si dezvoltare - alocarea a 3% din PIB-ul UE pentru cercetare si dezvoltare

3. Schimbari climatice si energie – reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de sera (sau
chiar cu 30%, in conditii favorabile) fata de nivelurile inregistrate in 1990, cresterea ponderii
surselor de energie regenerabile pana la 20%, cresterea cu 20% a eficientei energetice.

4. Educatie - reducerea abandonului scolar la sub 10%, cresterea la peste 40% a ponderii
absolventilor de studii superioare in randul populatiei cu varsta cuprinsa intre 30-34 de ani.
5. Saracie si excluziune sociala - reducerea cu cel putin 20 de milioane a numarului persoanelor
care sufera sau risca sa sufere de pe urma saraciei si a excluziunii sociale.
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Prioritatile strategiei Europa 2020

Cresterea inteligenta - presupune imbunatatirea prestatiei UE in urmatoarele domenii:
•

educatie (incurajarea procesului de invatare si de imbunatatire a competentelor)

•

cercetare si inovare (crearea de noi produse si servicii care sa genereze crestere economica si
noi locuri de munca si sa ne ajute sa facem fata provocarilor de ordin social)

•

societatea digitala (utilizarea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor).

Cum intentioneaza UE sa stimuleze cresterea inteligenta?
Cu ajutorul a 3 initiative majore:

1. O agenda digitala pentru Europa, prin care isi propune:
sa creeze o piata digitala unica, bazata pe internet rapid si ultrarapid si pe aplicatii interoperabile:
•

pana in 2013: acces universal la internet in banda larga

•

pana in 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel putin 30Mbps)

•

pana in 2020: o viteza a internetului de peste 100 Mbps in peste 50% din locuintele din Europa.

2. O Uniune a inovarii , prin care isi propune:
•

sa reorienteze politica in materie de cercetare, dezvoltare si inovare catre domenii care prezinta
provocari majore pentru societate (schimbari climatice, utilizarea eficienta a energiei si a
resurselor, schimbari demografice, sanatatea populatiei etc.)

•

sa consolideze toate verigile din lantul inovarii, de la cercetarea fundamentala la comercializare.

3. Tineretul in miscare, prin care isi propune:
•

sa-i ajute pe studenti si pe stagiari sa studieze in strainatate

•

sa-i pregateasca mai bine pe tineri pentru piata muncii

•

sa imbunatateasca performantele universitatilor europene si sa le faca mai atractive pe plan
international

•

sa amelioreze toate aspectele legate de educatie si formare (excelenta academica, egalitate de
sanse etc.)
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De ce avem nevoie de o crestere inteligenta?

Cresterea economica mai moderata a Europei in raport cu principalii sai concurenti se explica, in
mare parte, prin existenta unor diferente in materie de productivitate cauzate partial de:
•

nivelul mai redus al investitiilor in cercetare, dezvoltare si inovare

•

utilizarea insuficienta a tehnologiilor informatiei si comunicatiilor

•

accesul dificil la inovare in anumite sectoare ale societatii.

De exemplu:

Intreprinderile europene reprezinta in prezent numai un sfert din piata mondiala a tehnologiilor
informatiei si comunicatiilor, in valoare de circa 2 000 de miliarde de euro.

Intarzierea cu care se introduce internetul de mare viteza influenteaza negativ capacitatea Europei de
a inova, de a difuza cunostinte si de a comercializa bunuri si servicii si, de asemenea, duce la
izolarea zonelor rurale.
Educatie si formare

Circa 25% dintre elevii europeni au dificultati la citire.

Prea multi tineri parasesc sistemele de educatie/ formare fara sa obtina o calificare.
Numarul persoanelor cu studii medii a crescut, insa calificarile acestora deseori nu corespund
cerintelor de pe piata muncii.

Mai putin de o treime dintre europenii cu varste intre 25 si 34 de ani au absolvit o facultate, fata de
40% in SUA si peste 50% in Japonia.

In clasamentele internationale, universitatile europene nu ocupa pozitii de frunte – doar 2 dintre ele
se numara printre primele 20 din lume (a se vedea indicele Shanghai - ARWU ).
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Imbatranirea populatiei

Pe masura ce speranta de viata creste si natalitatea scade, un numar din ce in ce mai mic de
europeni aflati in campul muncii trebuie sa sustina un numar din ce in ce mai mare de pensionari si
sa finanteze restul sistemului de protectie sociala.

In prezent, numarul persoanelor cu varsta de peste 60 de ani creste de doua ori mai rapid decat
inainte de 2007 (aproximativ doua milioane de persoane pe an, fata de un milion, in perioada
precedenta).

O economie bazata pe cunoastere mai dezvoltata le va permite europenilor sa ramana in campul
muncii mai mult timp si sa reduca presiunea exercitata asupra sistemelor de protectie sociala.

Crestere durabila – Pentru o economie mai competitiva, ecologica si mai eficienta din punctul de
vedere al utilizarii resurselor

Pentru a asigura o crestere economica durabila, trebuie:
•

sa dezvoltam o economie mai competitiva, cu emisii scazute de CO2, care sa utilizeze resursele
in mod eficient si durabil

•

sa protejam mediul, sa reducem emisiile de gaze cu efect de sera si sa stopam pierderea
biodiversitatii

•

sa profitam de pozitia Europei ca lider in dezvoltarea de noi tehnologii si metode de productie
ecologice

•

sa introducem retele electrice inteligente si eficiente

•

sa valorificam retelele europene pentru a le acorda intreprinderilor (in special micilor producatori)
un avantaj competitiv suplimentar

•

sa imbunatatim mediul de afaceri, in special pentru IMM-uri

•

sa-i ajutam pe consumatori sa aleaga produse si servicii, in cunostinta de cauza.
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De ce avem nevoie de o crestere durabila?

Dependenta excesiva de combustibilii fosili.
Faptul ca depindem atat de mult de petrol, gaz si carbune:
•

expune consumatorii si intreprinderile la fluctuatiile de pret

•

ne ameninta securitatea economica

•

contribuie la schimbarile climatice.

Disponibiltatea resurselor naturale

Concurenta pentru resursele naturale se va intensifica la nivel global si va exercita presiuni asupra
mediului. Politica de dezvoltare durabila a UE poate contribui la diminuarea acestor presiuni.

Schimbarile climatice

Pentru a atinge obiectivele de combatere a schimbarilor climatice, trebuie sa acceleram ritmul de
reducere a emisiilor si sa exploatam noile tehnologii (instalatii eoliene si solare, captarea si stocarea
carbonului etc.).
De asemenea, trebuie sa consolidam capacitatea de rezistenta a economiilor in fata riscurilor
climatice, precum si capacitatea de prevenire a dezastrelor si de reactie la acestea.
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Competitivitatea

UE trebuie sa-si amelioreze productivitatea si competitivitatea si sa-si mentina pozitia de varf in
domeniul tehnologiilor ecologice, mai ales in raport cu concurenta sporita din China si America de
Nord.

Atingerea obiectivelor europene in domeniul energiei ne-ar permite economisirea, pana in 2020, a 60
de miliarde de euro la importurile de petrol si gaz. Pe langa avantajul economic, acest fapt ne-ar
permite sa imbunatatim securitatea energetica.

Un nivel sporit de integrare a pietei europene a energiei ar putea contribui la o crestere a PIB-ului UE
cu 0,6% pana la 0,8%.

Daca UE si-ar mari ponderea surselor regenerabile la 20%, ar putea fi create

600 000 de noi

locuri de munca - si alte 400 000 daca este atins obiectivul de 20% privind eficienta energetica.
Este necesar sa ne asiguram ca masurile care vizeaza reducerea emisiilor tin cont de maximizarea
beneficiilor si de minimizarea costurilor, inclusiv prin utilizarea de solutii tehnice inovatoare.

Crestere favorabila incluziunii – O economie cu o rata ridicata a ocuparii fortei de munca,
asigurand coeziunea economica, sociala si teritoriala
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Cresterea favorabila incluziunii presupune:
•

rata mai mare de ocupare a fortei de munca - locuri de munca mai bune si mai numeroase, in
special pentru femei, tineri si lucratori de peste 55 de ani

•

cresterea capacitatii de anticipare si gestionare a schimbarii prin investitii in formare profesionala
si imbunatatirea competentelor

•

modernizarea pietelor muncii si a sistemelor de protectie sociala

•

garantarea accesului tuturor cetatenilor la beneficiile cresterii economice

Cum intentioneaza UE sa stimuleze cresterea favorabila incluziunii?

Cu ajutorul a 2 initiative majore:

1. O agenda pentru noi competente si noi locuri de munca, prin care isi propune:
• sa ajute cetatenii sa dobandeasca noi competente
• sa se adapteze la schimbarile de pe piata muncii si sa se reorienteze profesional,
• sa modernizeze pietele muncii pentru a spori productivitatea muncii si rata de ocupare a fortei de
munca, pentru a reduce somajul si pentru a asigura durabilitatea modelelor sociale europene.
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2. Platforma europeana de combatere a saraciei, prin care isi propune:
• sa asigure coeziunea economica, sociala si teritoriala
• sa garanteze respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor care sufera de pe urma
saraciei si a excluziunii sociale si sa le asigure acestora un trai demn si un rol activ in societate
• sa sprijine masurile care favorizeaza integrarea in comunitate, formarea si insertia profesionala si
accesul la protectie sociala.
De asemenea, UE sprijina cresterea favorabila incluziunii prin proiectele si investitiile in domeniul
dezvoltarii regionale, prin care reduc discrepantele dintre regiuni si asigura accesul tuturor
europenilor la beneficiile cresterii economice.

De ce avem nevoie de o crestere favorabila incluziunii?

Ocuparea fortei de munca
Populatia activa a Europei este in scadere datorita schimbarilor demografice. Cei aflati in campul
muncii trebuie sa sustina un numar din ce in ce mai mare de persoane inactive.

UE trebuie sa-si mareasca rata de ocupare a fortei de munca. Aceasta este deosebit de scazuta in
randul femeilor (63%, fata de 76% in randul barbatilor, in intervalul de varsta 20-64 de ani) si al
lucratorilor cu varsta intre 55 si 64 de ani (46%, fata de 62% in SUA si Japonia).
Programul de lucru al europenilor este cu 10% mai scurt decat cel al americanilor sau al japonezilor.
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Din cauza crizei economice, tinerii si persoanele disponibilizate isi gasesc mai greu un loc de munca.
Rata somajului in randul tinerilor a ajuns la 21%.

Competente

In UE, aproximativ 80 de milioane de persoane au doar competente de baza si nu beneficiaza de
programe de invatare de-a lungul vietii in aceeasi masura ca si persoanele cu un nivel ridicat de
educatie.

Pana in 2020, circa 16 milioane de noi locuri de munca vor necesita calificari superioare, in timp ce
cererea de personal necalificat va scadea cu aproximativ 12 milioane.

Este din ce in ce mai important sa dobandim si sa ne dezvoltam noi competente.
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Combaterea saraciei

Chiar si inainte de criza, 80 de milioane de persoane (din care 19 milioane copii) erau expuse riscului
saraciei.

Pentru 8% din populatia activa, veniturile nu asigura depasirea pragului saraciei.

Guvernanta economica Criza economica a aratat ca multe tari europene se confrunta cu probleme
fundamentale si cu tendinte care nu sunt viabile pe termen lung. De asemenea, ne-a facut sa
intelegem mai bine cat de interdependente sunt economiile UE. Intensificarea coordonarii politicilor
economice la nivelul UE ne va ajuta sa rezolvam aceste probleme si sa promovam cresterea
economica si crearea de locuri de munca.
Noua guvernanta economica a UE se bazeaza pe trei piloni:
•

consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atenta din partea UE. Acest pilon
include: prioritatile politice si obiectivele stabilite in cadrul Strategiei Europa 2020,
angajamentele suplimentare pe care si le-au asumat statele membre participante la Pactul
euro plus, consolidarea supravegherii de catre UE a politicilor economice si fiscale, ca parte a
Pactului de stabilitate si crestere, dar si prin intermediul noilor instrumente menite sa stopeze
dezechilibrele macroeconomice, adoptarea unei noi metode de lucru - semestrul european care permite discutarea prioritatilor economice si bugetare in aceeasi perioada a fiecarui an.
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•

asigurarea stabilitatii zonei euro. In anul 2010, UE a reactionat la criza datoriei suverane prin
crearea unor mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre. Acestea vor fi inlocuite
in 2013 de un mecanism permanent, respectiv Mecanismul european de stabilitate (MES).
Aceste masuri de sprijin sunt conditionate de aplicarea unor programe de reforma si
consolidare fiscala si au fost elaborate in stransa colaborare cu FMI.

•

redresarea sectorului financiar, prin actiunile prezentate mai jos.

In continuare sunt prezentate aspectele esentiale ale noii guvernante economice a UE.

Nu trebuie sa mai existe niciun copil care sa spele haine ca si aceasta fetita

Semestrul european

Semestrul european include primele sase luni ale fiecarui an si reprezinta perioada pe durata careia
are loc coordonarea politicilor bugetare, macroeconomice si structurale ale statelor membre, pentru
ca acestea sa poata tine cont de recomandarile UE in luarea deciziilor cu privire la bugetul national si
la alte aspecte de interes economic.
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Etapele principale ale semestrului european sunt urmatoarele:

In luna ianuarie, Comisia prezinta analiza anuala a cresterii, care stabileste prioritatile UE pentru anul
urmator, in materie de crestere economica si locuri de munca.

In luna martie, sefii de stat si de guvern elaboreaza orientarile UE pentru politicile nationale, pe baza
analizei anuale a cresterii.

In luna aprilie, statele membre transmit planurile nationale privind garantarea finantelor publice
sanatoase (programele de stabilitate/convergenta), precum si programele de reforma si masurile pe
care intentioneaza sa le ia pentru a promova cresterea inteligenta, durabila si favorabila incluziunii
(programele nationale de reforma).

In luna iunie, Comisia evalueaza aceste programe si, daca este cazul, formuleaza recomandari
specifice pentru fiecare tara. Consiliul UE discuta aceste recomandari, iar Consiliul European le
aproba.

La sfasitul lui iunie sau la inceputul lunii iulie, Consiliul adopta oficial recomandarile adresate fiecarei
tari.
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Pactul de stabilitate si crestere

Este un set de reguli care incurajeaza statele membre sa mentina viabilitatea finantelor publice.

Pactul are doua componente:
•

componenta preventiva invita statele membre sa transmita anual programul de stabilitate (tarile
din zona euro) sau de convergenta (celelalte state membre), odata cu programul national de
reforma. Acest program prezinta modul in care statul membru intentioneaza sa asigure si sa
mentina viabilitatea finatelor publice pe termen mediu. Ulterior, Comisia poate oferi recomandari
politice (in iunie, in cadrul semestrului european) sau, daca este necesar, poate inainta o
propunere Consiliului pentru ca acesta sa transmita un avertisment in cazul unui deficit excesiv.

•

componenta corectiva reglementeaza procedura in caz de deficit excesiv (PDE). In baza PDE,
daca deficitul bugetar al unui stat membru depaseste limita de 3% (conform Tratatului), Consiliul
va transmite recomandari privind redresarea situatiei. Nerespectarea acestor recomandari poate
duce la impunerea de sanctiuni pentru statele din zona euro.

Pactul de stabilitate si crestere este in curs de consolidare, prin introducerea unor modificari menite:
•

sa permita componentei corective a Pactului sa ia mai bine in considerare interactiunea dintre
datorie si deficit, mai ales in tarile puternic indatorate (unde datoria publica depaseste 60% din
PIB).

•

sa accelereze procedura in caz de deficit excesiv si sa faca impunerea sanctiunilor semiautomata
- in acest sens, in cadrul Consiliului va fi nevoie de o majoritate calificata, nu atat pentru a aproba,
cat mai ales pentru a respinge o propunere de sanctionare inaintata de Comisie.

•

sa amelioreze cadrele bugetare nationale, abordand aspectele contabile si statistice, precum si
practicile in materie de previziuni.

Corectarea dezechilibrelor macroeconomice
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In ultimii zece ani, statele membre au facut alegeri economice divergente, care au dus la accentuarea
diferentelor in materie de competitivitate si la aparitia unor dezechilibre macroeconomice la nivelul
UE. Pentru ca aceasta situatie sa nu se repete in viitor, Comisia a propus un nou mecanism de
supraveghere, menit sa identifice si sa corecteze aceste aspecte, inca din faza incipienta. Prin acest
mecanism, economiile statelor membre vor fi monitorizate in vederea depistarii dezechilibrelor
macroeconomice (ex. bule imobiliare, cresterea deficitului de cont curent sau a excedentelor,
scaderea competitivitatii). Daca statele membre depasesc „nivelurile de alerta”, Comisia va face
analize aprofundate pentru a stabili daca dezechilibrele sunt daunatoare si, daca este cazul, va face
recomandari.
Pactul euro plus

Statele membre ale zonei euro au convenit asupra unui program suplimentar de reforme, cunoscut
sub numele de „Pactul euro plus”, care constituie o reflectie a interdependentei dintre ele. Alte sase
tari, care nu fac parte din zona euro, au decis sa adere la acest pact: Bulgaria, Danemarca, Letonia,
Lituania, Polonia si Romania. Pactul vizeaza patru domenii: competitivitate, ocuparea fortei de
munca, viabilitatea finantelor publice si consolidarea stabilitatii financiare.

Pactul a fost aprobat de liderii UE in martie 2011. Toate cele 23 de parti semnatare se angajeaza sa
implementeze reformele in detaliu. Cele patru state membre care nu au semnat pactul sunt libere sa
faca acest lucru oricand doresc. Angajamentele asumate in virtutea pactului se integreaza in noul
cadrul de guvernanta economica si sunt incluse in programele nationale de reforma ale statelor
membre.
Remedierea sectorului financiar

UE a elaborat noi reglementari si a creat agentii cu scopul de a preveni din timp aparitia problemelor
si de a se asigura ca toti actorii din sectorul financiar sunt supusi unor reglementari si monitorizari
stricte. In prezent se intreprind si alte actiuni, in special pentru a garanta ca bancile europene au
suficiente rezerve de capital pentru a face fata, in viitor, socurilor care afecteaza sistemul financiar si
pentru a continua sa functioneze si sa ofere credite intreprinderilor si persoanelor fizice.
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Dezvoltarea durabila - principii, valori, directii de
actiune, importanta dezvoltarii durabile pentru
localitatea noastra
Conceptul de dezvoltare durabila desemneaza totalitatea formelor si metodelor de dezvoltare socioeconomica, al caror fundament il reprezinta in primul rand asigurarea unui echilibru intre aceste
sisteme socio-economice si elementele capitalului natural.

Cea mai cunoscuta definitie a dezvoltarii durabile este cu siguranta cea data de Comisia Mondiala
pentru Mediu si Dezvoltare (WCED) in raportul "Viitorul nostru comun",cunoscut si sub numele de
Raportul Brundtland[1]: "dezvoltarea durabila este dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoile
prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi".

Dezvoltarea durabila urmareste si incearca sa gaseasca un cadru teoretic stabil pentru luarea
deciziilor in orice situatie in care se regaseste un raport de tipul om/mediu, fie ca e vorba de mediu
inconjurator, economic sau social.

Desi initial dezvoltarea durabila s-a vrut a fi o solutie la criza ecologica determinata de intensa
exploatare industriala a resurselor si degradarea continua a mediului si cauta in primul rand
prezervarea calitatii mediului inconjurator, in prezent, conceptul s-a extins asupra calitatii vietii in
complexitatea sa, si sub aspect economic si social. Obiect al dezvoltarii durabile este acum si
preocuparea pentru dreptate si echitate intre state, nu numai intre generatii.

Scurt istoric al dezvoltarii durabile

Conceptul a fost legat initial de problemele de mediu si de criza resurselor naturale, in special a celor
legate de energie de acum 30 de ani. Termenul insusi este foarte tanar si s-a impus in vara lui 1992,
dupa Conferinta privind mediul si dezvoltarea, organizata de Natiunile Unite la Rio de Janeiro.
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Durabilitatea pleaca de la ideea ca activitatile umane sunt dependente de mediul inconjurator si de
resurse. Sanatatea, siguranta sociala si stabilitatea economica a societatii sunt esentiale in definirea
calitatii vietii.

Discutiile de la care s-a ajuns la dezvoltarea durabila au pornit la inceputul anilor 70. In 1972,
Conferinta privind Mediul care a avut loc la Stockholm a pus pentru prima data in mod serios
problema deteriorarii mediului inconjurator in urma activitatilor umane, ceea ce pune in pericol insusi
viitorul omenirii. In 1983, isi incepe activitatea Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare (WCED),
condusa de Gro Bruntland, dupa o rezolutie adoptata de Adunarea Generala a Natiunilor Unite.

Doi ani mai tarziu (in 1985), este descoperita gaura din stratul de ozon de deasupra Antarcticii si. Prin
Conventia de la Viena se incearca gasirea unor solutii pentru reducerea consumului de substante
care dauneaza stratului protector de ozon care inconjoara planeta. In 1986, la un an dupa catastrofa
de la Cernobal, apare asa-numitul Raport Brundtland, al WCED, cu titlul „Viitorul nostru comun” care
da si cea mai citata definitie a dezvoltarii durabile („sustainable development”):

Dezvoltarea durabila este cea care urmareste nevoile prezentului, fara a compromite
posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface nevoile lor.

Totodata, Raportul admitea ca dezvoltarea economica nu poate fi oprita, dar ca strategiile trebuie
schimbate astfel incat sa se potriveasca cu limitete ecologice oferite de mediul inconjurator si de
resursele planetei. In finalul raportului, comisia sustinea necesitatea organizarii unei conferinte
internationale asupra dezvoltarii durabile.

Astfel, in 1992, are loc la Rio de Janeiro „Summit-ul Pamantului”, la care au participat reprezentanti
din aproximativ 170 de state. In urma intalnirii, au fost adoptate mai multe conventii, referitoare la
schimbarile de clima (reducerea emisiilor de metan si dioxid de carbon), diversitatea biologica
(conservarea speciilor) si stoparea defrisarilor masive.

De asemenea, s-a stabilit un plan de sustinere a dezvoltarii durabile, Agenda 21.
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La 10 ani de la Conferinta de la Rio, in 2002, a avut loc, la Johannesburg, Summitul privind
dezvoltarea durabila.

Fiecare dintre noi, constient sau nu, putem contribui la dezvoltarea durabila. De fapt, putem spune ca
avem o gandire durabila atunci cand aruncam deseurile din plastic sau hartie in locurile special
amenajate.

La nivel industrial, lucrurile s-au miscat mult mai repede. Astfel, multe fabrici folosesc deseuri drept
combustibil, iar in anumite localitati se incearca implementarea unor sisteme de incalzire casnica pe
baza arderii deseurilor. Companiile sunt primele care au constientizat importanta economica (dar si
ecologica) a recuperarii si refolosirii deseurilor.

Lester R. Brown a creat in 1974 „Worldwatch Institute” si este promotorul unor serii de studii,
materializate in rapoartele anuale privind progresele pe calea structurarii unei societati durabile:
„Starea lumii” sau „Semne vitale”.

Lester R. Brown atrage atentia, in lucrarea „Planul B 2.0” asupra conflictului dintre civilizatia
industriala si mediul ambiant si mentioneaza doua aspecte: tendinta de epuizare a resurselor
naturale de energie, de materii prime si de hrana, sau consumarea celor regenerabile intr-un ritm
superior capacitatii lor de regenerare si deteriorarea fizica si poluarea factorilor de mediu: apa, aer,
sol. In acest context, el puncteaza importanta reciclarii deseurilor.

„O societate durabila este cea care isi modeleaza sistemul economic si social astfel incat
resursele naturale si sistemele de suport ale vietii sa fie mentinute”
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Planul national de dezvoltare
Obiectivul global al PND este "reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socioeconomica intre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene". Se estimeaza ca in perioada
2007-2013, Romania poate recupera 10 puncte procentuale din decalajul de dezvoltare actual.
Strategia PND va fi finantata din surse multiple: interne (buget de stat, bugete locale, etc.) si externe
(instrumentele structurale ale UE, fondurile UE de tip structural pentru dezvoltare rurala si pescuit,
credite externe, etc.).

PND a fost elaborat cu respectarea unor principii de programare specifice, stabilite in Regulamentul
Consiliului (CE) nr.1260/1999 din 21 iunie 1999 privind dispozitii generale pentru fondurile structurale
(Art.8 - complementaritatea si parteneriatul, Art.11 - aditionalitatea, Art.15-16 - planurile de
dezvoltare, Art. 41 - evaluarea ex-ante, Art. 46 - informarea si publicitatea), precum si a altor cerinte
rezultate din recomandarile Comisiei Europene in ceea ce priveste programarea si gestionarea
Instrumentelor Structurale.

In acest context, prioritatile si obiectivele se concentreaza pe domeniile eligibile pentru interventiile
structurale (Fonduri Structurale si Fondul de Coeziune).

PND aduce cu sine o noua dimensiune a sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeana, cifrata
la cca. 4% din PIB anual la nivel de angajamente (investitii si granturi), la care se adauga
cofinantarea nationala.

Structura PND cuprinde in general urmatoarele sectiuni/capitole:
•

Analiza situatiei economice si sociale (inclusiv analiza de tip SWOT);

•

Prioritatile de dezvoltare pe perioada de programare;

•

Strategia pentru realizarea prioritatilor stabilite;

•

Programarea financiara multianuala;

•

Prezentarea mecanismelor de implementare a PND;

•

Descrierea cadrului partenerial pentru elaborarea PND.

.
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Strategii nationale
•

capitalul uman/resurse umane,

Dezvoltarea resurselor umane se va concentra pe cresterea investitiilor in educatie si formare,
insertia si mentinerea pe piata muncii a cat mai multor persoane, cresterea ofertei de munca,
imbunatatirea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor, promovarea incluziunii sociale a grupurilor
vulnerabile.

Actiunile concrete care vor fi promovate vor viza dezvoltarea de noi profesii si standarde profesionale
in educatie, promovarea culturii antreprenoriale, consolidarea parteneriatelor cu partenerii sociali,
promovarea formarii profesionale continue, promovarea masurilor active de ocupare, combaterea
somajului ascuns, modernizarea Serviciului Public de Ocupare, promovarea incluziunii sociale in
educatie si pe piata muncii.

In plus, POS DRU va promova cultura antreprenoriala, cooperarea dintre universitati si intreprinderi,
adaptabilitatea lucratorilor si a intreprinderilor. Se va intensifica participarea somerilor de lunga durata
pe piata muncii si vor fi sprijinite comunitatile durabile prin promovarea economiei sociale.

O atentie deosebita se va acorda situatiei din mediul rural avand in vedere ca un procent mare al
populatiei active locuieste in aceste zone. Fenomenul de somaj ascuns si subocuparea reprezinta o
preocupare si necesita actiuni specifice de identificare si maximizare a tuturor oportunitatilor de
integrare a somerilor de lunga durata pe piata muncii. In consecinta, se vor crea noi nise de ocupare
in domenii nonagricole in mediul rural, la care vor avea acces categorii largi ale populatiei inactive.

Strategia de dezvoltare a resurselor umane este in conformitate cu Orientarile Strategice Comunitare
privind Coeziunea si reprezinta o componenta esentiala pentru atingerea obiectivului general al
Comunitatii privind cresterea economica si locuri de munca mai multe si mai bune.

Dezvoltare regionala
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Dezvoltarea regionala este un concept nou ce urmareste impulsionarea si diversificarea activitatilor
economice, stimularea investitiilor in sectorul privat, contributia la reducerea somajului si, nu in cele
din urma, sa conduca la o imbunatatire a nivelului de trai. Pentru a putea fi aplicata politica de
dezvoltare regionala s-au infiintat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul Romaniei.
Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe judete. Regiunile de dezvoltare nu sunt unitati
administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridica, fiind rezultatul unui acord liber intre consiliile
judetene si cele locale.

Politica de dezvoltare regionala reprezinta un ansamblu de masuri planificate si promovate de
autoritatile administratiei publice locale si centrale, in parteneriat cu diversi actori (privati, publici,
voluntari), in scopul asigurarii unei cresteri economice, dinamice si durabile, prin valorificarea
eficienta a potentialului regional si local, in scopul imbunatatirii conditiilor de viata. Principalele
domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt: dezvoltarea intreprinderilor, piata fortei de
munca, atragerea investitiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului I.M.M.-urilor,
imbunatatirea infrastructurii, calitatea mediului inconjurator, dezvoltare rurala, sanatate, educatie,
invatamant, cultura.
Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionala sunt urmatoarele:
•

diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltarii echilibrate si
pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare intarziata); preintimpinarea producerii de noi
dezechilibre;

•

indeplinirea criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene si de acces la instrumentele
financiare de asistenta pentru tarile membre (fonduri structurale si de coeziune);

•

corelarea

cu politicile

sectoriale

guvernamentale

de

dezvoltare;

stimularea cooperarii

interregionale, interne si internationale, care contribuie la dezvoltarea economica si care este in
conformitate cu prevederile legale si cu acordurile internationale incheiate de Romania.

Principiile care stau la baza elaborarii si aplicarii politicilor de dezvoltare regionala sunt:
•

descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central/guvernamental, spre cel al
comunitatilor regionale;

•

parteneriatul intre toti actorii implicati in domeniul dezvoltarii regionale;
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•

planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe si proiecte) in vederea atingerii unor
obiective stabilite;

•

cofinantarea - contributia financiara a diversilor actori implicati in realizarea programelor si
proiectelor de dezvoltare regionala.

Imbunatatirea situatiei romilor
Scopul prezentei Strategii a Guvernului pentru perioada 2011 – 2020 este asigurarea incluziunii
socio – economice si culturale a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor prin implementarea
unor politici integrate în domeniul educatiei, ocuparii fortei de munca, sanatatii, locuirii, culturii,
infrastructurii sociale.

Familie de romi din Beius
Totodata, Strategia Guvernului urmareste institutionalizarea obiectivelor politice asumate de Guvern
referitoare la cetatenii romani apartinand minoritatii romilor, prin responsabilizarea autoritatilor publice
centrale si locale si a minoritatii romilor si includerea ca prioritate pe agenda autoritatilor publice
centrale si locale, a unor masuri concrete care sa conduca pana în anul 2020 catre cresterea gradului
de incluziune socio - economica si culturala a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor.

Obiectivele Strategiei Guvernului:
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1. Cresterea nivelului de educatie si calificare a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor,
dobandirea abilitatilor si competentelor pentru viata si societate, prin sporirea investitiilor în
dezvoltarea educatiei formale si nonformale.
2. Cresterea ratei de ocupare a cetatenilor romani apartinand minoritatii romilor.
3. Diminuarea saraciei si a excluziunii sociale care afecteaza minoritatea romilor.
4. Diminuarea discriminarii care afecteaza minoritatea romilor.

Strategia de dezvoltare judeteana - principii,
valori, directii de actiune, corespondenta si
imilitudini cu localitatea noastra
Obiectivele specifice ale strategiei sunt urmatoarele

1.Cresterea accesibilitatii judetului prin îmbunatatirea infrastructurilor judetene si regionale, ca suport
pentru sustinerea activitatilor economice si sociale

2. Cresterea atractivitatii judetului prin îmbunatatirea competitivitatii activitatilor economice prioritare
si stimularea activitatilor inovatoare în scopul obtinerii unor produse cu valoare adaugata ridicata.
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3. Dezvoltarea resurselor umane pentru cresterea gradului de ocupare pe piata muncii, prin
modernizarea învatamantului, dezvoltarea de abilitati antreprenoriale si promovarea educatiei
adultilor si a formarii continue.

4. Promovarea dezvoltarii durabile si diversificarea activitatilor din mediul rural.
PRIORITATILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE

Strategia de Dezvoltare Judeteana, prin prioritatile stabilite, urmareste dezvoltarea în judet a unei
economii performante, prin mobilizarea tuturor resurselor fizice si umane în corelatie cu conservarea
mediului si a patrimoniului, care sa conduca la cresterea nivelului de viata al locuitorilor.

Aceasta strategie este axata pe urmatoarele prioritati si masuri:

I.

Îmbunatatirea infrastructurii locale si judetene (transport, mediu, sanatate, educatie, asistenta

sociala, reabilitare urbana, utilitati publice)

1.1.

Dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport si comunicatii;

1.2.

Îmbunatatirea infrastructurii tehnico-edilitare si de protectia mediului;

1.3.
1.4.

Combaterea efectelor naturale;
Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de educatie;
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1.5.
1.6.

Dezvoltarea, reabilitarea si modernizarea infrastructurii de sanatate;
Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de asistenta sociala.

II.

Cresterea ocuparii, dezvoltarea resurselor umane si a serviciilor sociale

2.1.

Promovarea masurilor active de ocupare a fortei de munca disponibile si dezvoltarea

sistemului de formare profesionala initiala si continua;
2.2.

Îmbunatatirea si extinderea sistemului de servicii sociale;

2.3.

Achizitionarea de competente specializate în domeniul administrarii si dezvoltararii afacerilor.

III.

Sprijinirea afacerilor

3.1. Sprijinirea initiativelor antreprenoriale;
3.2 Realizarea infrastructurii de sprijinire a dezvoltarii afacerilor;
3.3. Sprijin pentru investitiile productive si pregatirea întreprinderilor pentru concurenta de piata;
3.4.

Dezvoltarea cercetarii în parteneriat între universitati/institute de cercetare-dezvoltare-inovare

în vederea obtinerii de rezultate aplicabile în productie;
3.5. Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor în sectoarele privat si public.

IV.

Dezvoltarea turismului

4.1. Dezvoltarea infrastructurii specifice turismului;
4.2. Restaurarea si valorificarea patrimoniului istoric si cultural;
4.3. Valorificarea patrimoniului natural si promovarea acestuia;
4.4. Îmbunatatirea calitatii serviciilor turitice;
4.5. Dezvoltarea, diversificarea si promovarea ofertei turistice;

V.

Dezvoltarea durabila a localitatilor

5.1. Dezvoltarea durabila si regenerarea mediului urban;
5.2. Promovarea dezvoltarii durabile si diversificarii zonelor rurale.
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A N AL I Z A I S T O R I C Ă
aspecte principale
1.

ASEZARE
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Municipiul Beius a fost atestat ca si localitate in secolul XV si este situate in partea de nord-vest a
Romaniei , la sud-est a jud. Bihor , in partea centrala a Depresiunii caruia ii da si numele. Aflat la
confluenta Crisului Negru si afluentul sau Valea Nimaiestilor, in apropierea Muntilor apuseni, la 30 km
spre est fiind Muntii Bihorului, spre sud si vest la cca km Muntii Codru-Moma, la nord Muntii Padurea
Craiului si la est Muntii Vladeasa.

2. LOCALITATI APARTINATOARE
Beiuşul are in componenta satul Delani, situate la 3 km est de Municipiul Beius, accesibil prin DN 76
Oradea- Deva si drumul judetean Beius- Rosia.

3. ACCESUL LA LOCALITATE
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Orasul este accesibil, fiind situate pe drumul national 76 Oradea-Deva, fiind traversat de calea ferata
Oradea – Vascau.

4. ORASE APROPIATE
Municipiul Beius se afla la 60 de km sud-est de municipiul Oradea, care este resedinta jud. Bihor,
avand in componenta si un aeroport international, iar la 10 km de municipiul Oradea se afla punctul
de frontiera Bors – Artand. La sud se afla orasele: Stei, Nucet si Vascau.
5. DATE FIZICO – GEOGRAFICE
5.2. RELIEFUL
Regiunea depresionara a Beiusului are o geneza si o evolutie paleo-geografica legata de zonele
inconjuratoare, de Muntii Apuseni si de Campia de Vest. Regiunea depresionara s-a scufundat fata
de muntii inconjuratori in timpul neozoicului, mai exact in Badenian, ca si celelalte depresiuni din
vestul Muntilor Apuseni, de exemplu Vad – Borod, Zarandului, Simleului.
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Depresiunea s-a scufundat pe linii de falii fata de muntii limitrofi, continuitatea existenta intre Muntii
Bihor, Vladeasa si Codru Moma se afla azi scufundata la 300 m fata de suprafata. Peste acest
fundament permo-triasic se iveste la zi in unele locuri, ca de exemplu Magura Foraului si Magura
Rabaganilor de 396 m inaltime, s-au depus depozite sedimentare neozoice datorita marilor care s-au
succedat in acest bazin sedimentar, ultima mare care a invadat regiunea a fost in timpul Priocenului,
dupa care zona Beius a devenit subaeriana, sedimentele depuse anterior fiind modelate, rezultand
relieful actual. Modelarea reliefului a fost data de raurile care urmareau marea retragere. Totodata,
raurile nu numai ca au dat un relief de eroziune, dar au determinat si acumularile aluvionare dea
lungul luncilor.

In sedimentele marine depuse de fostele mari, raurile au modelat dealurile actuale, care au o
structura piemontana (straturile inclina lin spre Axul depresiunii). Reprezentativ in acest sens este
Piemointul Buduresei, dealurile avand o inaltime de 500 – 600 m la contactul cu muntii si coboara la
220-230 m spre centrul depresiunii.

Caracteristic pentru Depresiunea Beiusului este faptul ca dealurile sunt extinse spre est (muntii Bihor,
Vladeasa si Padurea Craiului) si mai slab extinse spre vest (Muntii Codru Moma) fapt datorat
vigurozitatii raurilor care vin din est.
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O categorie reprezentativa este si lunca, in primul rand Lunca Crisului Negru, urmate de luncile
Crisului Bait, Crisului Pietros, Valea Nimaiestilor, Valea Rosiei, Valea Holodului a Topei. Luncile, in
general, sunt deosebit de populate, generand o ocupatie deosebita a locuitorilor si anume agricultura.
Litologia depresiunii cuprinde in general nisipuri, pietrisuri, gresii, conglomerate, argile, marne si
calcare.
5.2. RESURSE NATURALE
Depresiunea Beiusului nu dispune de o gama deosebita de resurse naturale. Principalele resurse
provin din exploatarea masei lemnoase, valorificarea fructelor de padure si a ciupercilor, exploatarea
calcarului si a marmurei.
O adevarata bogatie naturala este zacamantul de apa geotermala, descoperit recent, care prin
punerea in valoare va genera un impact deosebit asupra vietii sociale si economice, prin introducerea
unui concept de valorificare durabila a turismului geothermal din zona.
5.3 RETEAUA HIDROGRAFICA

Municipiul Beius este strabatut de doua cursuri mari de apa: Crisul Negru, cu afluentul lui din dreapta
Valea Nimaiestilor, a caror debite variaza intre 2 – 3 mc /s pana la 200 mc/s, fapt ce creeaza in
anumite perioade pericol de inundatii, in general in aval de municipiul Beius, inregistrandu-se cateva
exceptii in anii 1971, 1977, 1985, cand inundatiile au afectat si municipiul Beius.
5.4. REZERVATII NATURALE, FLORA SI FAUNA
Nefiind intr-o zona cu potential deosebit natural , Beiusul nu dispune de rezervatii naturale sau zone
protejate, ci avand doar in parcurile si zonele verzi aproximativ 2 ha parcuri si zone verzi, de arbori
seculari si ocrotiti, cum ar fi: platani seculari situati pe Calea Bihorului, stejari seculari situati in Parcul
Eminescu, nucul secular din str. 22 Decembrie. O situatie deosebita nepusa inca in valoare este
crearea, datorita lucrarilor de ridicare a albiei minore in dreptul Uzinei de apa, a unei“ minidelte” pe o
suprafata de aproximativ 2 ha in care la ora actuala se creeaza un habitat biologic (pasari salbatice,
rate salbatice, pesti rapitori, stufaris).
5.5. TERENURI PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI
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6. LOCURI DE JOACA
Stadionul municipal Beius a fost construit in anii 1958 – 1960 in Suprafata de 2,75 ha amenajate cu
utilitatile necesare. In municipiul Beius invata la ora actuala peste 5000 de elevi si studenti, activitatile
sportive desfasurandu-se pe terenurile de sport arondate unitatilor de invatamant.

Imbunatatirea starii de sanatate va presupune totusi marirea suprafetelor pentru practicarea
activitatilor sportive si dotarea lor la standarde europene.
7. CARACTERISTICI GENERALE ALE ECONOMIEI
7.1.INDUSTRIA
Daca pana in 1989 reprezentativ pentru economia municipiului Beius erau: Fabrica de Mobila cu
peste 1500 de angajatiu, Fabrica de Masini – Unelte cu peste 800 de angajati, S.M.P.S. cu 300 de
angajati, I.F.E.T cu 200 dfe angajati si Fabrica de caramida cu 200 de angajati, in urmatorii ani, prin
reducerea activitatilor desfasurate in unitatile economice mentionate mai sus, ponderea in economia
municipiului Beius o au intreprinderile mici si mijlocii care au schimbat in general structura produselor
furnizate pe piata. In acest sens cei peste 350 de agenti economici furnizeaza in general servicii, cum
ar fi: constructii, instalatii, tamplarie, mobilier la comanda etc., produsele fiind reprezentate de
mobilier la comanda, cablaje pentru autoturisme, produse de industrie usoara.
Pana in anul 2000 s-a constatat o recesiune a economiei municipiului Beius, atingand ca valoare
60% din P.I.B. al Beiusului.
In perioada 2000-2007, P.I.B. reprezinta cam 80%.
7.2. AGRICULTURA
Suprafata de teren arabil afferent municipiului Beius este de 1215 ha care pana in anul 1989
reprezenta terenul agricol afferent C.A.P.-urilor. In prezent terenul agricol este in proprietate private,
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folosit preponderent de micii fermieri pentru asigurarea produselor necesare existentei lor personale.
Anumite cantitati mici sunt desfacute pe piata agroalimentara a Beiusului.
Se constata in ultima perioada si infiintarea unor mici exploatatii de capsuni, solaria, care au dus la o
diversificare a produselor oferite cetatenilor.
Valorificarea potentialului productiv al pamantului, activitatea de cultivare a produselor agricole
trebuie sa fie dublata si de gasirea unor potentiale surse de valorificare industriala.
Din anul 2000 se constata o dezvoltare exploziva a centrelor de colecatre a ciupercilor si fructelor de
padure, neexistand in acest sens un agent economic care sa valorifice industrial aceste produse
naturale.
Lipsa, in general, a resurselor financiare face ca, indirect, produsele oferite de micii fermieri sa
indeplineasca standardele de produse biologice.
7.3. TURISMUL
Municipiul Beius, in esenta, nu dispune de un potential turistic deosebit. Chiar si acesta nu este
valorificat corespunzator. Exemplu: Muzeul municipal cu un potential etnografic deosebit, bisericile,
ruinele Bisericii Episcopale atestata din 1270, Muzeul Liceului Samuil Vulcan. In schimb, Beiusul este
o placa turnanta a turismului zonal.
Astfel din Beius duce:
•

drumul spre comuna Rosia cu un potential carstic slab valorificat, dar deosebit de valoros;

•

drumul spre Meziad cu un potential carstic slab valorificat, dar de asemenea foarte valoros;

•

drumul spre Stana de Vale, cu un potential turistic deosebit, dar nepus in valoare;
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•

drumul spre Padis, zona cu spectaculoase fenomene carstice create de paraiase care tin de
Bazinul hidrografic Crisul Negru si de Bazinul Hidrografic Somes;

•

drumul spre Chiscau, care este singura zona valorificata din punct de vedere turistic, prin punerea
in valoare a Pesterii Chiscau si a Muzeului etnografic Flutur.
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Prin punerea in valoare a acestor obiective turistice va impune in viitor cresterea capacitatilor de
cazare in municipiul Beius, la ora actuala existand aproximativ 80 locuri de cazare. Punerea in
valoare a potentialului turistic a zonei Beiusului impune crearea in Beius a unui Centru de informare
turistica.
Descoperirea resurselor de apa geotermala va genera o dezvoltare deosebita a turismului balnear,
inclusive dezvoltarea bazelor de tratament moderne, a spatiilor de cazare la standardele impuse de
un turism modern si eficient.
7.4.COMERTUL
Beiusul este renumit de peste 200 de ani de piata de produse agricole si de mica industrie.
Dupa anul 1989, comertul de stat si cooperatist s-a transformmat intr-un comert a initiativei private, in
anul 2007 existand un numar de peste 300 de magazine mici si mijlocii. Aceste magazine acopera
toata gama de produse alimentare si nealimentare pentru locuitorii municipiului, dar si pentru cei care
graviteaza in jurul acestuia.
7.5.TRANSPORTUL
Prin reducerea transportului pe calea ferata, cat si prin degradarea caii ferate Oradea – Holod,
transporturile din si pre municipiul Beius, atat de personae, cat si de marfuri, este realizat de agentii
economici privati, municipiul Beius neavand o retea de transport locala. Dar, prin extinderea
suprafetei municipiului Beius, probabil ca intr-un viitor nu prea indepartat sa fie necesara infiintarea
unei retele de transport locala.
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7.6.TELECOMUNICATII SI RETEA INTERNET
Tinand pasul cu fluxul de informatii deosebit agentii economici privati au investit in punctele de
desfacere a produselor de telefonie mobila, in prezent Beiusul este acoperit in intregime de toate
retelele de telefonie mobile existente in Romania.
Beiusul dispune la ora actuala de 1 post de televiiune locala si de doua posturi de radio. In paralel cu
acestea s-au dezvoltat si doua retele de televiziune prin cablu si doua retele de telefonie fixa, care
asigura si retele de internet.
7.7.

INFRASTRUCTURA TEHNICO- EDILITARA

Incepand din a doua jumatate a secolului al XIX-lea s-au nascut primele idei privind infiintarea unui
serviciu de furnizare a apei potabile. Astfel, in jurul anului 1880 s-a introdus apa potabila dintr-un foraj
la Liceul Samuil Vulcan si in jurul catorva imobile. Dupa anul 1910 prin emigrarea familiilor de italieni
in vatra municipiului Beius s-au forat 5 puturi de adancime care au asigurat apa potabila pentru 30 %
din locuitorii Beiusului.
In anul 1940 s-a construit prima retea de canalizare de aproximativ un kilometru in sistem unitar.
Dezvoltarea Beiusului impune in anii 60 construirea unui sistem public de furnizare a apei potabile si
de evacuare a apelor uzate menajere. Respectarea normelor de protectie a mediului impune in zilele
noastre construirea unei statii de epurare ultramoderne.
In ceea ce priveste rezolvarea alimentarii cu apa este obligatoriu schimbarea conductelor magistrale
si secundare vechi, intrucat au fost depasite din punct de vedere tehnic si a eficientei. Daca in anul
1989 Beiusul nu avea contorizata distribuirea apei la consummator, in anul 2007 peste 90% din
populatie si agenti economici au fost contorizati. Acest fapt a dus la scaderea debitului pompat de la
uzina spre consumator cu aproape 45%., in schimb calitatea apei a avut de suferit datorita poluarilor
din amonte. Solutia este in gasirea unei noi surse de alimentare cu apa si schimbarea si
redimensionarea conductelor ce deservesc populatia municipiului.
Beiusul se confrunta la ora actuala cu o ineficienta in ceea ce priveste colectarea, transportul si
neutralizarea deseurilor menajere si industriale.
Prin cresterea volumului de deseuri menajere si industriale halda de depozitare a ajuns la
capacitatea maxima de depozitare, urmand ca in anul 2009 sa fie inchisa si neutralizata. Avand in
vedere acest aspect se impun doua solutii complementare:
•
•

Colectarea selectiva la consummator a deseurilor menajere;
construirea in paralel a unei statii de transfer.

Facem mentiunea ca, prin constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Tara Beiusului,
municipiul Beius va trebui sa gestioneze colectarea selectiva si neutralizarea deseurilor pentru o
populatie de aproximativ 80.000 oameni.
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Incalzirea locuintelor, spatiilor comerciale, unitatilor scolare, unitatilor industriale s-a realizat in anul
2007 prin furnizarea de agent termic provenit din apa geotermala. Se constata insa o folosire
intensive sin u totdeauna eficienta a acestei minunate surse de energie.
Beiusul dispune la ora actuala de 2 sisteme de infrastructura de transport:
• drumul national Oradea – Deva;
• peste cele 90 de strazi.
Cresterea trafiucului auto, poluarea fonica, slaba calitate a drumului national DN 76 Oradea – Deva
impune gasirea unei solutii de construire a unui drum ocolitor. Peste 95% din strazile municipiului
Beius sunt asfaltate, dar inca nu au rezolvate evacuarea apelor pluviale.
8. INFRASTRUCTURA SOCIAL - CULTURALA SI DE INVATAMANT
Municipiul Beius prezinta un caz aparte in ceea ce priveste dotarea sociala, scolara si culturala, in
sensul ca, Consiliul local al municipiului Beius trebuie sa gestioneze Spitalul municipal cu cele doua
stationare si care deserveste o populatie de peste 100.000 locuitori, in schimb resursele financiare
sunt asigurate doar din bugetul local. Acest fapt duce la exercitarea unui act medical nu totdeauna
eficient, iar conditiile de spitalizare nu sunt cele mai potrivite.

In ceea ce priveste infrastructura de invatamant municipiul Beius gestioneaza procesul de invatamant
a peste 5000 de elevi si studenti prin 2 colegii, o scoala generala si un liceu. Sumele alocate pentru
desfasurarea procesului de invatamant nu au fost suficiente pentru gestionarea unui proces de
invatamant superior cu toate eforturile depuse.
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Desi Beiusul este recunoscut ca un centru de cultura, chiar daca administreaza un muzeu si o casa
de cultura neadecvata (Casina), nu poate face dovada renumelui pe care il poarta.
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9. DOMENIUL SOCIAL SI DATE DEMOGRAFICE
9.1. DATE DEMOGRAFICE
Populatia stabila, conform datelor reale numarul de persoane este de 10.996 locuitori, dupa cum
urmeaza:
•
•
•
•
•
•
•

9849 Romani;
930 Maghiari;
320 Romi;
19 Germani;
2 Sarbi;
3 Slovaci;
3 Evrei.

17 locuinte pentru familiile de romi realizate de primaria Beius in cadrul unui proiect cu finantare
europeana
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Ameliorarea conditiilor economico-sociale a facut ca Beiusul sa devina un pol de crestere urbana, de
care va trebui sa se tina cont in evaluarile ce vor urma in alcatuirea strategiei de dezvoltare viitoare.
Analiza socio-economică-aspecte principale

Rămân încă destule probleme care trebuie soluţionate pentru a impulsiona dezvoltarea municipiului
nostru. Sunt necesare intervenţii structurale majore pe termen lung, în următoarele domenii:
•

•

•

•

•

Infrastructura de bază – calitatea slabă şi ineficienţa serviciilor de furnizare a apei potabile,
canalizare şi de management al deşeurilor, precum şi a sistemului de transport rutier, ca şi lipsa
inter-conectivităţii, constituie frâne în calea dezvoltării durabile si structurale. Toate acestea sunt
dublate de un nivel scăzut al cunoştinţelor în domeniul protecţiei mediului înconjurător,
administrarea defectuoasă a acestuia, precum şi utilizarea ineficientă a resurselor de energie.
Competitivitatea economică – productivitatea scăzută, echipamentele şi tehnologia învechite,
ineficienţa energetică, spiritul antreprenorial insuficient dezvoltat, un climat de afaceri dificil şi
lipsa unei infrastructuri adecvate pentru sprijinirea mediului de afaceri, accesul limitat la finanţare
şi investiţiile insuficiente în cercetare-dezvoltare şi tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC),
toate afectează dezvoltarea mediului de afaceri.
Capitalul uman - capacitatea limitată a sistemului de educaţie şi formare profesională continuă
de a răspunde nevoilor unei economii moderne bazate pe cunoaştere, atenţia redusă acordată
educaţiei, insuficienta corelare între educaţie, formarea profesională iniţială şi formarea
profesională continuă. Inegalitatea de şanse duce la excluderea socială a categoriilor vulnerabile,
cum ar fi femeile, persoanele cu dizabilităţi şi etnia romă.
Capacitatea administrativă – serviciile publice sunt slab dezvoltate şi „neprietenoase”.
Capacitatea administrativă insuficientă este reflectată în structuri de management neperformante,
abilităţi nesatisfăcătoare ale funcţionarilor publici, cooperare interinstituţională inadecvată, care
conduc într-un final la calitatea slabă a serviciilor furnizate societăţii, punând astfel în pericol
dezvoltarea socio-economică. În mod special, este necesară consolidarea în continuare a
managementului fondurilor comunitare pentru utilizarea eficientă a acestora în scopul promovării
dezvoltării economice şi sociale.
Dimensiunea teritorială - ca urmare a restructurării industriei, au apărutoarte rapid decalaje între
regiuni, acestea continuând să crească. Disparităţile dintre mediul urban şi cel rural sunt de
asemenea mari şi încontinuă creştere. Acest fenomen este şi mai pregnant atunci când se
compară nivelul de dezvoltare al municipiului cu restul ţării. ISD sunt atrase,de obicei, în regiunile
mai dezvoltate, ceea ce conduce la creştereadecalajelor de dezvoltare dintre regiuni. Atât zonele
urbane cât şi zonele rurale se confruntă cu probleme legate de infrastructură (din cauza
investiţiilor insuficiente), de dezvoltare economică locală şi de mediul social.Totodată, zonele
rurale depind excesiv de agricultură. În aceste zone, infrastructura şi serviciile de sprijin pentru
afaceri sunt foarte slab dezvoltate sau chiar inexistente Este necesară o abordare mai structurată
în ceea ce priveşte nivelul teritorial al diverselor politici de dezvoltare sectoriale şi inter-sectoriale
şi măsurilor derivate din acestea.
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Răspunsul strategic
Dezvoltarea municipiului nostru este in mod substantial influentata de aplicarea unui management adecvat si
axat pe 10 directii:

1. Atragerea de fonduri structurale;

2. Realizarea de parteneriate strategice pentru dezvoltarea localitatii noastre;

3. Cresterea vizibilitatii autoritatii publice locale si marirea procentului de incasari la bugetul local;
4. Promovarea culturii si traditiilor locale, educatiei, cresterea sigurantei cetatenilor;
5. Cresterea numarului locurilor de munca si atragerea investitorilor economici;
6. Imbunatatirea situatiei populatiei de romi din localitate;

7. Dezvoltarea infrastructurii si asigurarea accesului la aceasta infrastructura;

8. Asigurarea unor servicii publice de calitate si rezolvarea problemelor de mediu;
9. Dezvoltarea sectorului manufacturier si al agriculturii;

10. Dezvoltarea facilitatilor de petrecere a timpului liber in paralel cu promovarea si dezvoltarea
turismului;
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DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE A MUNICIPIULUI BEIUŞ
Priorităţi şi acţiuni
Priorităţile noastre au fost formulate ca răspuns strategic la nevoile comunitatii locale, la problemele
economice actuale şi în vederea creării oportunităţilor pe care Primaria municipiului Beius si le
doreste. Municipiul Beius vizează armonizarea tuturor acestor priorităţi într-o strategie coerentă, care
să fie adecvată cerintelor cetatenilo, dar care să se şi conformeze strategiilor Romaniei, Uniunii
Europene, inclusiv Strategia de la Lisabona, şi să aibă ca efect dezvoltarea economică şi creşterea
numărului de locuri de muncă.
Analiza criteriilor pentru selecţia proiectelor necesare pentru municipiul Beiuş şi zona Ţara
Beiuşului:
Cei mai importanţi indicatori de impact propuşi spre rezolvare de către toţi actorii sociali din cadrul
municipiului şi a celorlalte localităţi sunt în strânsă relaţie cu Strategia de dezvoltare a regiunii Nord
Vest, Planul Naţional de Dezvoltare, Cadrul Naţional Strategic de Referinţă, Strategia locală de
dezvoltare prin importanţa lor:
• Protecţia sănătăţii populaţiei
• Rezolvarea problemelor legate de infrastructură
• Realizarea independenţei energetice
• Protecţia mediului
• Crearea de noi locuri de muncă
• Creşterea capacităţii capitalului uman
• Protecţia persoanelor aflate in situaţii de risc
• Păstrarea tradiţiilor
• Îmbunătăţirea relaţiilor interetnice
ANALIZA FACTORILOR INTERESATI IN DEZVOLTAREA DE PROIECTE DE INVESTITII IN
MUNICIPIUL BEIUS
Primăria muncipiului Beiuş a depus si av depune eforturi de punere in aplicare a strategiei, prin
elaborarea şi depunerea de proiecte in vederea accesării de fonduri europene in domenii ca:
Nr. Proiect

1.

Rezultate
propuse

si EU VREAU SA FIU Reducerea
printre elevii buni din decalajului
Beius
educational
dintre romi
ne-romi,
promovarea

Cine
interesat

si

•
•
•

este Importanţa
Stadiu
pentru
depunere
municipiu şi
proiect
microregiune

APL
Cetăţenii
ONG-uri

Spre
depunere
VITAL
Prezentul
proiect
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2.

Reabilitare,
modernizare,
ambulatoriu

educatiei intre
adultii
romi,
promovarea
multiculutralitatii,
reducerea
nivelului
de
antidiscriminare
Protecţia
•
echipare sănătăţii
•
populaţiei

•

Promovarea
conceptului de
dezvoltare
•
durabilă

•
•

3.

Beius DOOR – poarta
spre
promovarea
multiculturalitatii
in
Tara Beiusului

Promovarea
multiculturalitatii,
promovarea
traditiilor
si
mestesugurilor
romilor
din
localitate si din
Tara Beiusului

•
•
•
•
•
•
•
•

4.

Muzeul meu din Beius Promovarea
•
promoveaza
culturii
si •
multiculturalitatea
in multiculturalitatii
Tara Beiusului
•

•
•
•
5.

Poli de creştere

Îmbunătăţirea

•
•

APL
Consiliul
judeţean
Servicii
deconcentra
te
Cetăţenii
Investitori
locali
Investitori
strategici
ONG-uri
APL
Consiliul
judeţean
Servicii
deconcentra
te
Cetăţenii
Investitori
locali
Investitori
strategici
ONG-uri
APL
Consiliul
judeţean
Servicii
deconcentra
te
Cetăţenii
Investitori
locali
Investitori
strategici
APL

VITAL

In
implementare

VITAL

Spre
depunere

VITAL

Spre
depunere

VITAL

Spre
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6.

Creşterea
eficienţei
energetice a municipiului
prin
extinderea
sistemului de distribuţie
a apei geotermale

infrastructurii de
drumuri,
apa,
curent
canal,
protecţia
clădirilor
de
importanţă
istorică
Creşterea
independenţei
energetice
a
muncipiului

•
•

Cetăţenii
Investitori
locali

•
•
•

protecţia sociala
a
persoanelor
aflate in situaţii
de risc
protecţia socială
a
persoanelor
aflate in situaţii
de risc

•
•

APL
Cetăţenii
Investitori
locali
Investitori
strategici
ONG-uri
APL
Consiliul
judeţean
Servicii
deconcentra
te
Cetăţenii
Investitori
locali
APL
Cetăţenii

•
•
•

APL
Cetăţenii
ONG-uri

protecţia
mediului

•
•

•
•

7.

Imbunatatirea capitalului creşterea
•
uman
capacităţii
•
sociale
a
capitalului uman •

•
•
8.

Imbunatatirea protecţiei
sociale
pentru
persoanele aflate in risc
social
9.
Imbunatatirea
situaţiei
romilor prin creşterea
numărului locurilor de
munca,
creşterea
implicării administraţiei
publice
locale,
construcţia de locuinţe
sociale
10. Colectarea selectivă a
deşeurilor

depunere

•
•
•
•

APL
Consiliul
judeţean
Servicii
deconcentra
te
Cetăţenii
Investitori
locali
Investitori

VITAL

In
implementare

F
IMPORTANT

initiere

F
IMPORTANT

Spre
depunere

F
IMPORTANT

Finalizat

VITAL

finalizat
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11. Creşterea capacităţilor
manageriale
ale
angajaţilor
din
administraţia publică

•
•
•

creşterea
capacităţii
sociale
a
capitalului uman •

12. Imbunatatirea
relaţiei Protecţia
dintre sport si cetăţenii sănătăţii
municipiului

•
•
•

•
13. Imbunatatirea condiţiilor Crearea
de •
necesare
pentru locuri de muncă, •
atragerea de investitori
creşterea
•
veniturilor
la
bugetul local

•
•

14. Valorificarea
potenţialului turistic prin
investiţii in sistemul de
apă geotermală

Crearea
de •
locuri de muncă, •
creşterea
veniturilor
la •
bugetul local

•
•
•
•

strategici
ONG-uri
APL
Consiliul
judeţean
Servicii
deconcentra
te
APL
Cetăţenii
Investitori
locali
ONG-uri
APL
Cetăţenii
Investitori
locali
Investitori
strategici
ONG-uri
APL
Consiliul
judeţean
Servicii
deconcentra
te
Cetăţenii
Investitori
locali
Investitori
strategici
ONG-uri

IMPORTANT

Spre
depunere

IMPORTANT

Spre
depunere

VITAL

Spre
depunere

VITAL

Spre
depunere

LOCALITĂŢILE CARE BENEFICIAZA DE SERVICIILE SOCIALE SI PUBLICE DIN MUNICIPIUL
BEIUS
NR
CRT.
1
2
3
4

DENUMIRE UNITATE
ADMINISTRATIVA
Municipiul Beius
Oraşul Stei
Oraşul Nucet
Oraşul Vascau

DENUMIRE LOCALITATI APARTINATOARE
Beius si satul aparţinător Delani
Stei
Nucet
Vascau
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5
6

Comuna Budureasa
Comuna Buntensti

7
8
9
10

Comuna Cabesti
Comuna Capalna
Comuna Curatele
Comuna Dobresti

11
12

Comuna Finis
Comuna Holod

13
14
15

Comuna Pietrosa
Comuna Pocola
Comuna Pomezeu

16

Comuna Rabagani

17
18
19

Comuna Remetea
Rosia
Comuna Soimi

20
21
22

Comuna Tarcaia
Comuna Uileac
Comuna
Lazuri
Beius
Comuna Rieni
Comuna Tinca

23
24

Budureasa, Burda, Saca, Sălişte de Beiuş, Teleac.
Bunteşti; Brădet; Dumbrăveni; Ferice, Leleşti; Poienii de Jos,
Poienii de Sus, Săud; Stânceşti.
Căbeşti, Josani , Gurbesti , Goila , Sohodol
Căpâlna, Ginta, Rohani, Saldabagiu Mic Suplacu de Tinca
Curăţele,Beiuşele,Cresuia,Nimăieşti, Pociovelişte
Dobreşti, Cornişeşti,Crânceşti,Hidişel, Luncasprie, Răcaş, Topa
de Jos Topa de Sus.
Finis, Fizis, Suncuius, Ioanis
Sate:Holod, Dumbrava, Dumbrăviţa, Forosig, Hodiş, Lupoaia,
Valea Mare de Codru, Vintere.
Chişcău, Cociuba Mică, Giuleşti, Gurani, Măgura, Moţeşti,
Pocola, Feneriş, Petrani, Poietari şi Sânmartin de Beiuş.
Pomezeu, Cîmpani de Pomezeu, Coşdeni, Hidiş, Lacu Sărat,
Sitari, Spinuş de Pomezeu, Vălani de Pomezeu.
Răbăgani, Albeşti, Brăteşti, Sălişte de Pomezeu, Săucani şi
Vărăşeni.
Drăgoteni, Meziad, Petreasa, Remetea, Şoimuş
Rosia , Lazuri
Borz, Codru, Dumbrăviţa de Codru, Pocluşa de Beiuş,
Sânnicolau de Beiuş, Şoimi, Ursad, Urvis de Beiuş
Tărcaia, Mierag, Tărcăiţa, Totoreni.
Uileacu de Beiuş, Forău, Prisaca şi Vălanii de Beiuş
de Băleni, Cusuiuş, Hinchiriş, Lazuri de Beiuş
Rieni, Cucuceni, Ghighişeni, Petrileni, Sudrigiu şi Valea de Jos
Belfir, Gurbediu, Girişu Negru, Râpa, Tinca

primaria municipiului beius – strategie de dezvoltare 2014-2024

47

DIRECTII CONCRETE DE ACTIUNE
1. Dezvoltarea infrastructurii de bază la standarde europene
Investiţiile în infrastructură vor îmbunătăţi calitatea reţelelor municipale şi vor sprijini dezvoltarea
mediului de afaceri şi crearea de noi locuri de muncă. Investiţiile vor îmbunătăţi, de asemenea,
accesibilitatea şi inter-conectivitatea dintre drumul naţional DN 76 Oradea – Deva cu retelele
transeuropene Bors-Oradea-Bucuresti, Curtici-Arad-Sibiu-Bucuresti, asigurand totodata conditii
pentru imbunatatirea accesului la piete de desfacere a produselor, reducerea duratei calatoriilor si a
costurilor de transport. Investitia in infrastructura de mediu vor contribui la drumurile judeţene şi
locale, asigurând totodată legături mai bune cu complexul retelelor rutiere. Investiţiile vor îmbunătăţi
accesul la pieţe mai extinse şi toate acţiunile vor contribui la reducerea duratei călătoriilor şi costurilor
de transport. Investiţiile în infrastructura de mediu vor contribui la îmbunătăţirea sistemelor de
management al apei potabile şi a deşeurilor menajere la standarde europene. O eficienţă energetică
mai mare de-a lungul întregului lanţ – producţie, transport, distribuţie şi utilizare finală – va îmbunătăţi
competitivitatea economică şi calitatea aerului şi vor crea premizele unei dezvoltări durabile. Eforturile
se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural şi pe utilizarea durabilă a
resurselor naturale, in special prin valorificarea superioara a resursei geotermale, estimata la 150
l/s.
Avand la baza Planul Urbanistic Geneal elaborat in 2008 de catre S.C. Medimo S.R.L.Oradea se
constata extinderea suprafetei intravilanului de la 555,47 ha la 645,96 ha care va cuprinde extinderea
de utilitati, zone de servicii, comert si mica industrie, extinderea retelelor de utilitati (apa, canal,
energie electrica, gaze), extinderea depozitului de deseuri (Halda de transfer), extinderea statiei de
epurare si a uzinei de apa, extinderea zonelor de locuit.
In acest sens, la baza extinderii utilitatilor va sta Master Planul elaborat de catre Pell Frischmann din
Mare Britanie si Romair Consultig din Romania, Bucuresti. In cadrul proiectului “Servicii Municipale
ale Bancii mondiale (Servicii de consultanta pentru pregatirea de proiecte in vederea finantarii de la
Uniunea Europeana, Contractul 2- Servicii de Consultanta pentru judetele Bistrita-Nasaud, Arad,
Sibiu, Bihor, Mehedinti si Dolj.
MASTER PLANUL pune bazele dezvoltarii infrastructurii de apa si canalizare in judetul Bihor in
perioada 2008-2038, investitiile propuse in acest orizont de timp sustin implementarea POS-ului
pentru Mediu 2007-2013.
Strategia de dezvoltare porneste in mod necesar de la situatia existenta la momentul realizarii
MASTER PLANULUI. Aceasta se refera nu numai la realitatile tehnice si de mediu evaluate pe
parcursul intocmirii documentatiei dar de asemenea si la stadiul planurilor si proiectelor existente la
nivel local. Intentia acestui master plan este de a realiza pe cat este posibil un “ pod ”.
De legatura intre situatia existenta si situatia necesara in conformitate cu Tratatul de Aderare al
Romaniei.
Beneficiarii si partile implicate in realizarea acestui proiect sunt:
• Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si institutiile subsidiare la nivel regional si judetean
ca institutii responsabile pentru a realiza conformitatea cu Directivele Comunitatii Europene,
cu care acest Master Plan se afla in raport;
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•
•
•

Ministerul Economiei si Finantelor prin Autoritatea de Certificare Plati;
Organismele intermediare POS Mediu prin cele 8 unitati teritoriale;
Beneficiarii directi:

Consiliul Judetean Bihor ca membru cheie al asociatiilor de dezvoltare intercomunitara pe care se
bazeaza implementarea efectiva a acestui master plan si ca autoritatea din judetul Bihor responsabila
pentru coordonarea strategica la nivel judetean;
Consiliile Locale ale municipiilor, oraselor, comunelor si comunitatilor locale ale caror servicii
de apa si apa uzata sunt in centrul atentiei in cadrul acestui master plan.
Operatorii serviciilor de apa/ canal si Operatorul regional care vor fi responsabili in ultima
instanta pentru a duce la bun sfarsit proiectele si serviciile acoperite de catre acest Master Plan.
Obiectivul larg al asistentei tehnice oferite in cadrul acestor servicii de consultanta este de a
sprijini pregatirea unei serii de proiecte bine intemeiate pentru sectorul de mediu, ca o conditie
prealabila pentru absortia de fonduri structurale si de coeziune, disponibile dupa aderarea
Romaniei la Uniunea Europeana.
Scop: Stabilirea si prioritizarea nevoilor de investitii tinand cont de urmatoarele conditionari:
- conformarea cu Directivele Europene( Directivele 91/271/CEE si 98/83/CEE) in termenele
asumate prin Tratatul de Aderare;
- aplicarea conceptului de regionalizare a serviciilor de apa/apa uzata in vederea obtinerii unor
costuri optime de investitii si exploatare;
- asigurarea unui nivel acceptabil de suportabilitate pentru populatie si optimizarea efortului
investitional al autoritatilor locale;
- realizarea unor infrastructuri de apa/ apa uzata viabile.
Programul de Investitii propus de Master Plan acopera un orizont de 30 de ani fiind impartit in 3
faze distinct:
Faza I,
2008-2013 – include investitiile prioritare ( investitii critice si pentru aglomerari 10,000p.e.) in
vederea finantarii prin Fondurile de Coeziune; Asigura conformarea cu Directivele 91/83/Eec si
98/271Eec in termenele asumate in Tratatul de Aderare.
Faza II,
2013-2018 - include investitiile prioritare in vederea conformarii totale cu Directivele 91/83/EEC
si 98/271/EEC
Fazele III-VI, 2018-2038 – cheltuieli de intretinere a infrastructurii
In dezvoltarea infrastructurii de apa si canal s-a tinut cont de reducerea pierderilor existente pe retea,
dimensionarea economica a retelelor de distributie a apei, asigurarea presiunii nominale la toti
consumatorii, realizarea unui cost-beneficiu care sa contribuie la mobilizarea tuturor cetatenilor in
folosirea eficienta a infrastructurii de apa, constientizarea tuturor consumatorilor in vederea
economisirii resurselor de apa. La proiectarea infrastructurii de apa uzata s-a tinut cont de
posibilitatea ca toti cetatenii sa poata beneficia de aceasta infrastructura. S-a tinut cont de
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posibilitatea tehnica de evitare a pomparilor si repomparilor astfel incat costul operatiunilor de
epurare a apelor menajere si industriale sa fie cat mai mic, cu atat mai mult cu cat s-a prevazut
tratarea in treapta tertiara a apelor uzate menajere. Totodata, statia de epurare a fost gandita in
sistem monobloc, supraetajata, avand in vedere spatiul limitat pe care il are la dispozitie
municipalitatea.
Proiectul se adreseaza inclusiv comunitatilor de romi tinandu-se cont de numarul de 4.811
persoane de etnie roma dispersati in zonele periferice a localitatilor care au facut subiectul Master
Planului. In ceea ce priveste comunitatea situata in municipiul Beius, municipalitatea isi propune ca
toate locuintele comunitatilor de romi situate pe strazile Plopilor, Devei, Miziesului, Horea care sunt
cuprinse in acest proiect sa fie racordate la utilitati, cheltuielile privind investitiile in acest sens vor fi
suportate de catre bugetul local al Primariei. Valoarea proiectului pentru municipiul Beius se va ridica
la 28.320.0000 lei (8 milioane Euro), iar investitiile proprii ale Primariei destinate racordarii locuintelor
din comunitatile de romi se ridica la 70.800 lei (20.000 Euro).
Descoperirea ca si sursa de incalzire a apei geotermale va genera in continuare cresterea
eficientei in folosirea apei geotermale prin abordarea complexa a folosintei apei. In acest sens se vor
intocmi studiile privind folosirea ca si surse complementare de energie a eneriei solare, folosirea
pompei de caldura, generatoare care sa foloseasca energia eoliana. Toate aceste energii
neconventionale ( energii curate sau ecologice ) se vor regasi la folosirea lor la incalzirea locuintelor
si la prepararea apei calde menajere.
In acest sens, prin abordarea Programului difuzat de catre Agentia Romana de Conservare a
Energiei denumit “ Montareaa de module termice la nivel de grupuri de blocuri in municipiul
Beius si montarea de contoare de energie termica pentru agentul termic de incalzire“ se va
extinde furnizarea in mod echilibrat ca si agent primar a apei geotermale Municipalitatea, in
Programul de incluziune a populatiei rome, prin construirea a cel putin 17 de locuinte destinate
romilor cu situatie locativa deosebita, sa foloseasca la incalzirea si prepararea apei calde menajere,
aceste energii regenerabile, tinand cont de faptul; ca sunt ieftine, iar utilizatorii lor pot in final sa
achite contravaloarea prestatiei. Valoarea totala a proiectului de extindere a agentului termic este de
1.503.000 lei( 424.576 Euro), din care Consiliul local cofinanteaza cu 300.000 lei (84.746 Euro),
Consiliul local suportand cheltuielile legate de racordare la conducta magistrala de distributie a
agentului termic in suma de 42.480 lei (12.000 Euro).
Infrastructura de drumuri ce rezulta din observarea Planului Urbanistic General suprafata destinata
extinderii retelei de drumuri orasenesti, a strazilor si trotuarelor, va insemna o crestere de la 418.500
mp aferente anului 2007 la 580.500 mp ha aferente anului 2013, la care se va adauga 20.000 mp de
reconditionare si de aducere a strazilor existente la cerintele moderne.Valoarea estimata a acestor
lucrari de infrastructura se estimeaza a fi : 8.944.000 lei ( 2.526.554 Euro ).
Nevoia eliminarii traficului greu de pe drumul national DN 76 Oradea – Deva care strabate municipiul
Beius pe o distanta de 3,5 Km a impus gandirea solutiei de deviere a traficului. In acest sens s-a
intocmit studiul de fesabilitate pentru varianta ocolitoare pe o luingime de 8,605 km.Valoarea totala a
proiectului este de 58.371.464 lei( 16.489.114 lEuro) cu o banda pe fiecare sens in latime de 7 m.
Tinand cont ca reabilitarea trenei stradale include strazile Plopilor, Devei, Pescarilor, Horea,
Ghioceilor, Brandusei si zona care cupride si amenajarea celor 17 case destinate romilor in care se
gasesc majoritatea strazilor care trebuiesc reabilitate valoarea necesara lucrarii de infrastructurii
stradale este de 1.040.000 lei ( 293.785 Euro ).
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Extinderea si reabilitarea retelelor electrice de joasa tensiune. Este una din prioritatile
municipalitatii. Avand in vedere H.G.R. nr. 328/ 28.03.2007 privind aprobarea Programului de
electrificare 2007-2009 care are ca obiectiv extinderea retelelor electrice in localitati cu dezvoltare
periferica puternica s-a trecut la intocmirea studiului de fesabilitate pentru un numar de 14 viitoare
strazi unde vor exista in viitor puternice concentrari umane rezultate in urma extinderii suprafetei
municipiului Beius cu inca 90 ha. Acest lucru va fi benefic si populatiei de etnie roma intrucat prin
extinderea vor beneficia si de marirea suprafetei municipiului beius prin posibilitatea de a-si construi
locuinte, care vor fi conectate la reteaua de energie electrica.
Unele din cele mai presante probleme de porotectie a mediului natural si antropic in
numeroase tari sunt acumularea, depozitarea si efectele deseurilor. Gestionarea ecologica a
deseurilor este urgenta in specilal in ariile urbane in care exista o rata ridicata a generarii deseurilor si
o lipsa acuta de spatii propice pentru depozitare. Astfel de probleme de protectie a mediului in
perioada trecuta neglijata in tarile din SE Europei prezinta pentru administratiile locale termene limita
stringente si imediate pentru rezolvarea lor.Eforturile privind instituirea unui management eficient al
mediului natural presupune protejarea fata de poluanti ce rezulta din activitatile umane. Una dintre
cele mai poluante activitati este producerea de deseuri menajere si depozitarea lor in depozite
neconforme. In conformitate cu Directiva Uniunii Europene si elaborarea P.O.S.- Mediu,
municipalitatea este parte in Strategia judeteana de Gestionare a deseurilor, in nconsecinta s-au
desprins doua directii: colectarea selectiva a deseurilor menajere si construirea unei statii de
transfer,neutralizare si evacuare a deseurilor menajere.
Pornind de la aceste doua directii s-au elaborat doua proiecte, unul ce vizeaza construirea unei statii
de transfer in valoare de 12 milioane Euro in paralel cu inchiderea rampei de gunoi. In
complementarea acestui proiect s-a depus la A.D.R. Cluj documentatia privind colectarea selectiva a
deseurilor in baza Programului PHARE 2006.
Prin punerea in aplicare a proiectelor enumerate mai sus se creeaza premisa ca si colectivitatile de
romi sa beneficioeze de serviciile de salubrizare, fapt ce va duce la o imbunatatire a standardului de
viata si de civilizatie. Totodata, prin aplicarea proiectelor populatia de etnie roma va avea posibilitatea
de a-si gasi noi locuri de munca remunerate corespunzator, contribuind la realizarea unor venituri ce
pot duce in final la imbunatatirea calitatii vietii.
Prin Programul National de imbunatatire a calitatii mediului s-a fixat ca si tinta cresterea
suprafetei de spatii verzi pana in anul 2016 la 26 mp pe cap de locuitor.
Municipiul Beius dispune la ora actuala de o suprafata de aproximativ 6mp pe cap de locuitor . In
consecinta, in perioada imediat urmatoare sde vor elabora proiectele privind reabilitarea parcurilor
Mihai Eminescu, Parcul Central, Parcul Vasile Lucaciu, squarurile si zona verde de pe Calea
Bihorului si zonele verzi dintre blocuri in cele trei cvartale de locuit. Valoarea totala a investitiei va fi
de 1.435.840 lei ( 405.605 Euro ), aceasta insumand o investitie de 37 Euro pe cap de locuitor pana
in anul 2013. Din datele mentionate mai sus rezulta ca si populatia de etnie roma va avea beneficii
in cadrul acestui Proiect, rezultand o cheltuiala de 7.000 Euro.Un alt aspect al maririi suprafetei de
parcuri, squaruri este si necesitatea maririi numarului de salariati pentru ingrijirea si deservirea
acestora. In consecinta, vor fi create noi locuri de munca la care si populatia de etnie roma va avea
acces.
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2.Creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei Municipiului Beius
Strategia va contribui la construirea unei baze de producţie şi antreprenoriale dinamice, va sprijini
crearea şi dezvoltarea de noi afaceri, în special prin investiţii în produse şi servicii cu o valoare
adăugată mai mare. Se va încuraja inovarea şi se va îmbunătăţi procesul de punere în practică a
rezultatelor activităţilor de cercetare şi dezvoltare la oportunităţile de piaţă, precum şi accesul la
finanţare şi TIC. Întreprinderile mici şi mijlocii vor beneficia de ajutoare pentru investiţii şi vor fi
sprijinite prin servicii de consiliere pentru afaceri de calitate, precum şi prin asigurarea accesului la
alte tipuri de servicii necesare dezvoltării şi creării de noi locuri de muncă. Turismul va fi sprijinit, de
asemenea, acesta fiind un important motor al dezvoltării.
Din datele pe care le avem in anul 2013 pe teritoriul municipiului Beius actionau peste 350 de agenti
economici a caror activitate era cantonata in mod special pe comert. Dezvoltarea armonioasa a
economiei municipiului nostru presupune dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii care sa valorifice
resursele materiale si umane ale zonei Beiusului prin crearea unor produse cu valoare adaugata
mare. In acest sens, municipalitatea a prevazut in Planul Urbanistic General suprafete destinate
unui parc industrial, construirii unor centre pentru dezvoltarea micii industrii, in suprafata de 13,86 ha.
In scopul atragerii a cat mai multi investitori municipalitatea va asigura toate utilitatile prin extinderea
retelelor de apa, canalizare, gaz, retele electrice si apei geotermale, la fel se vor extinde si retelele de
drumuri, in conformitate cu proiectele cuprinse in strategia de dezvoltare a infrastructurii. Vor fi
sprijinite investitiile si in servicii in scopul acoperirii tuturor necesitatilor cetatenilor din municipiul
Beius si nu numai. Un accent deosebit va pune municipalitatea pe dezvoltarea turismului, prin
crearea unui centru de infdormare turistica, implementarea unui sistem modern de turism balnear,
avand in vedere proprietatile curative ale apei geotermale. Toitodata, municipalitatea va duce o
politica de atragere a acelor agenti economici care vor pune la dispozitia turistilor mijloace de
transport moderne, elegante, capabile sa ofere conditii de transport optime, tinand cont ca in jurul
municipiului Beius sunt monumente naturale, istorice deosebit de valoroase.
Prin strategia impusa de a atrage in continuare investitori cu potential economic si nu numai,
populatia de etnie roma din Beius si din zona adiacenta vor avea o oferta diversificata de locuri de
munca, fapt ce va duce in final la o viata decenta, iar ca factor final se va rezolva incluziunea
romilor.
3.Dezvoltarea şi folosirea mai eficientă a capitalului uman
Strategia va urmări sprijinirea sistemului de învăţământ şi formare profesională în scopul îmbunătăţirii
calităţii educaţiei şi calificărilor indivizilor, precum şi pentru asigurarea unei mai mari flexibilităţi a
sistemului educaţional. Totodată, se va acorda sprijin pentru creşterea accesului şi participării la
educaţie şi pentru creşterea adaptabilităţii sistemului de educaţie şi formare profesională în vederea
furnizării cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare unei economii moderne şi în plina dezvoltare.
Creşterea adaptabilităţii, dezvoltarea spiritului antreprenorial şi învăţarea pe parcursul întregii vieţi se
vor afla în centrul politicilor în domeniu, iar angajatorii vor fi încurajaţi să investească în capitalul
uman. Pentru a beneficia de sisteme educaţionale şi de formare profesională de calitate, se impune
modernizarea infrastructurii educaţionale şi de formare, inclusiv prin dotarea cu echipamente şcolare
şi TIC. Se vor sprijini acţiunile de combatere a excluziunii sociale şi de promovare a incluziunii sociale
a grupurilor vulnerabile (femeile, minorităţile etnice inclusiv romii, persoanele cu dizabilităţi) care
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reprezintă categorii dezavantajate pe piaţa forţei de muncă, astfel încât acestea să poată beneficia
de noile oportunităţi de angajare care vor fi create. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi
îngrijire va contribui la regenerarea economică prin reducerea costurilor şi a perioadelor de
inactivitate.
Prin punerea in aplicare a Strategiei de dezvoltare a municipiului Beius vom dezvolta, in primul rand
invatamantul si perfectionarea continua si invatarea pe parcursul intregii vieti. In acest scop
municipalitatea va asigura conditiile optime pentru dezvoltarea unitatilor de invatamant de pe raza
municipiului Beius. De asemenea, preconizeaza reabilitarea spitalului municipal si aducerea lui la
standarde europene. Ca factor determinant in politica de socializare, municipalitatea va milita pentru
dezvoltarea unor programe culturale sustinute de Casa de Cultura, Biblitoteca municipala si Muzeul
municipal prin activitati culturale care vor trebui sa devina permanente in calendarul cultural in
perioada 2007-2013 si care sa includa obiceiuri si traditii ale populatiei de etnie roma atat din
municipiul Beius, cat si din Depresiunea Beiusului. In acest scop cei 4.811 romi vor putea sa-si
desemneze cele mai valoroase bogatii culturale care vor fi expuse pe scenele festivalurilor,
concursurilor locale,judetene si nationale.
4.Consolidarea unei capacităţi administrative eficiente
Strategia va îmbunătăţi managementul în sectorul public. Investiţiile vor contribui la îmbunătăţirea
procesului de elaborare a politicilor şi a proceselor decizionale în domeniul managementului public, la
dezvoltarea unui sistem al funcţiei publice moderne, flexibil şi reactiv, precum şi la îmbunătăţirea
standardelor de calitate şi eficienţă în furnizarea serviciilor publice. Acţiunile vor viza, cu prioritate,
acele domenii administrative unde se poate înregistra cel mai mare impact din punctul de vedere al
stimulării dezvoltării socio-economice şi al mediului de afaceri, precum şi al combaterii deficienţelor
economiei Beiusului.
In realizarea proiectului de planificare a dezvoltarii strategice a municipiului Beius s-a pornit de la
cateva asumtii care s-au incercat a fi respectate pe tot parcursul procesului.
Strategia de dezvoltare a fost gandita pentru populatia majoritara, cat si pentru populatia de etnie
roma, in scopul eradicarii discrepantelor dintre populatia majoritara si populatia de etnie roma s-au
organizat intruniri in cadrul institutiilor publice, intalnire cu cetatenii de etnie roma, ca actori principali
in acest domeniu, gasindu-se in final cele mai optime solutii in acest sens.

PORTOFOLIU INVESTITII PUBLICE DIN FONDURI PUBLICE SI EUROPENE

Nr
DENUMIRE
PROIECT

1.

Programe
vizate a
accesate

OBIECTIVE/
fi PRIORITATI
2009

“Centrul
PHARE 2006 Dezvoltarea
Transfrontalier de CBC RO-HU
infrastructurii

Stadiu proiect

Grup tinta

Nota
conceptuala

11.000
locuitorii

Valoare
estimata
in euro
798.000
din Euro
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afaceri si media A.P. 2
BeiusD.M.I. 2.1.
Berettyoujifalu

de afaceri

2.

“Construcţia,
extinderea
si
reabilitarea
pistelor
de
bicicleta
din
localităţile Beiuş
si Berettyoujifalu

PHARE 2006 Infrastructura
CBC RO-HU
rutieră
A.P.1
D.M.I. 1.1.

3.

Centru
de
cooperare
transfrontaliera
Beiuş-dezvoltare,
echipare,
modernizare

PHARE 2006 People
CBC RO-HU
people
A.P. 2
D.M.I. 2.5.

4.

„Valorificarea
A.P.5 din POR
energiei
geotermale
în
acţiuni
de
agrement
şi
tratament”
în
municipiul Beiuş
„Reabilitarea
A.P. 4 din
clădirilor
POR,
reprezentative ale
municipiului
Beiuş”

5.

6.

7.

„Program
de
perfecţionare
a
personalului din
administraţia
publică
şi
instituţiile locale
din Beiuş”
Ambalatorul
de
specialitate
al
Spitalului
,,Episcop Nicolae
Popovici”
–

depusa
la
Secretariatul
tehnic comun
din Budapesta
Nota
conceptuala
depus
la
Secretariatul
tehnic comun
din Budapesta

to Cerere
finanţare
depusă

intenţie
Dezvoltarea
durabilă
şi
promovarea
turismului

Regenerare
Urbana

intenţie

Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma

11.000
locuitorii din
Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma.
Populatia
invecinata din
orasul
Berettyoujifalu
de 11.000
locuitorii din
Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma.
Populatia
invecinata din
orasul
Berettyoujifalu
11.000
locuitorii din
Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma.

500.000
Euro

170.942
Euro

6.000.000
Euro

11.000
200.000
locuitorii din Euro
Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma.

Cererea
de Personalul din
finanţare
adminsitratia
177.305
elaborata
si publica locala Euro
depusa
in
decembrie
2008

A.P.
POR

1

din Dezvoltarea
capacitaţii
administrativ
e

A.P.
POR

3

de
din Îmbunătăţirea Proiect aflata 120.000
faza
de persoane din 755.267
infrastructurii in
finalizare
Tara
Euro
sociale
Beiusului,
inclusiv
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reabilitare,
modernizare,
echipare
8.

9.

Centru social cu
destinaţie
multifuncţională –
reabilitarea,
modernizarea,
dezvoltarea
şi
echiparea
infrastructurii
serviciilor sociale
“SASTIPEN
–
model
de
dezvoltare
comunitară pentru
romii din Ţara
Beiuşului”

10. “13
locuinţe
pentru romii din
Beiuş in sistem
duplex din lemn,
încălzite cu sobe
de teracota”
11. Angajarea
si
calificarea la locul
de munca - o
şansă
pentru
incluziunea
socială a romilor
din Tara Beiuşului

12. BEIUS
ORAS
GEOTERMAL
extindere,
modernizare,
securizare
a
sistemului
de
încălzire cu apă
geotermală
în
municipiul Beiuş
13. Dezvoltarea
colectării
selective
a

A.P.
POR

3

din Îmbunătăţirea S.F. elaborat
infrastructurii in octombrie
2008,
cerere
sociale
de
finanţare
care
va
fi
depusa spre
finanatre

PHARE 2006
018-147.01.01

DMI
3
– Proiect
finalizat
Combaterea
2010
discriminării
si
a
excluziunii
sociale

PHARE 2006
018-147.01.01

DMI
– Proiect
finalizat
Promovarea
2010
incluziunii
sociale

PHARE 2006
018-147.01.01

DM
2
–
Promovarea
oportunităţilor
de ocupare
pentru
grupurile
si
persoanele
cu risc ridicat
de excluziune
DMI
–
Valorificarea
resurselor
regenerabile
de
energie
pentru
producerea
energiei verzi

POS CCE
AP 4

PHARE
2006

CES Schema
investiţii
pentru

Proiect
finalizat
2010

20.000
romi
din toate cele
18 orase si
comune.
11.000
locuitorii din 110.244
Beius, inclusiv Euro
populatia de
etnie roma.

20.000 de romi
in din cele 18
orase
si
comune care
se constituie
in
Tara
Beiusului
Populatia de
in romi
din
municipiul
Beius

52.021
Euro

201.047
Euro

20.000 de romi
in din cele 18 52.070
orase
si Euro
comune care
se constituie
in
Tara
Beiusului

Proiect aflat in
derulare.
Se
va finaliza in
anul 2014

de Proiect
finalizat
2010

120.000
de
persoane din 3.944.891
Tara
Euro
Beiusului,
inclusiv
20.000
romi
din toate cele
18 orase si
comune.
11.000
in locuitorii din
Beius, inclusiv 282.434
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deşeurilor
in
municipiul Beiuş

sprijinirea
iniţiativelor
sectorului
public
in
sectoarele
prioritare de
mediu
14. Construirea unei Ordonanţa nr. Dezvoltarea
baze sportive – 7/2006
infrastructurii
stadion comunal
din
spaţiul
Delani,
zona
rural
periurbană
a
municipiului
Beiuş

15. Dezvoltare
si POS DRU
transmitere
a
meşteşugurilor
din Tara Beiuşului

16. “Implementarea
E. Guvernare
unei
soluţii
integrate de tip eguvernare,
in
cadrul
Primăriei
Municipiului
Beiuş”
17. Dezvoltare centru POR
urban Beiuş
A.P.1

18. Reabilitarea
AFM
Parcului
M.
Eminescu
si
construirea unui
sens giratoriu in
Piaţa
Samuil
Vulcan din Beiuş

populatia de Euro
etnie roma.

SF elaborat in
2008
Cerere
de
finanţare
depusa
in
septembrie
2008
Proiect
aprobat
in
decembrie
2008
Procedura de
achiziţie
in
derulare
Cerere
de
finanţare
depusa

11.000
locuitorii din 258.842
Beius, inclusiv Euro
populatia de
etnie roma.

11.000
450.000
locuitorii din Euro
Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma.

Modernizarea
sistemului de
lucru
al
administraţiilo
r publice prin
informatizare

Cerere
finanţare
depusa
M.C.T.I.

de 11.000
485.000
locuitorii din Euro
la Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma.

Dezvoltarea
centrelor
urbane

intenţie

Program
guvernament
al
de
reabilitare a
spatiilor verzi

Cerere
de 11.000
200.000
finanţare
locuitorii din Euro
depusa
la Beius, inclusiv
Ministerul
populatia de
Mediului
si etnie roma.
Dezvoltării
Durabile

11.000
4.500.000
locuitorii din Euro
Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma.
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19. Staţie
deşeuri

transfer POS mediu
(ADI)
A.P.2
D.M.I. 1

Dezvoltarea
sistemelor
integrate de
management
al deşeurilor
si extinderea
infrastructurii
de
management
al deşeurilor
20. “Plan de investiţii Fondul
de Master Plan
privind
coeziune (faza privind
alimentarea
cu I de investiţii alimentarea
apa si evacuarea 2008-2013)
cu apa si
apelor uzate in
evacuarea
municipiul Beiuş”
apelor uzate
in
judeţul
Bihor
21. Beius DOOR – Fondul
Promovarea
poarta
spre Norvegian
culturii
si
promovarea
multiculturalit
multiculturalitatii
atii
in Tara Beiusului

22. Muzeul meu din
Beius promoveaza
multiculturalitatea
in Tara Beiusului

23. si EU VREAU SA FRDS
FIU printre elevii
buni din Beius

Componenta
LOCAL

S.F. elaborat
in anul 2008
Cerere
de
finanţare
in
lucru

S.F.
elaborare

11.000
3.800.000
locuitorii din Euro
Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma.

in 11.000
13.658.000
locuitorii din Euro
Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma.

Proiect aflata
in
faza
de
elaborare.
Data
estimativa de
depunere
aprilie 2014

120.000
de
persoane din
Tara
Beiusului,
inclusiv
20.000
romi
din toate cele
18 orase si
comune.
120.000
de
persoane din
Tara
Beiusului,
inclusiv
20.000
romi
din toate cele
18 orase si
comune.
Proiect aflata Populatia de
in
faza
de etnie roma din
elaborare.
localitate
si
Data
populatia
estimativa de dezavantajata
depunere
aprilie 2014

200.000
Euro

85.000
Euro

150.000
Euro
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24. Sustinerea pe o
perioada de 5 ani
dupa
finalizarea
proiectului
a
costurilor pentru
educatia copiilor
inscrisi
in
proiectul si EU
VREAU SA FIU
printre elevii buni
din Beius
25. Dezvoltarea
si
extinderea retelei
de transport a
energiei
geotermale

Contributie
locala

Contributie
locala

Contributie
locala
din
fonduri proprii
si
atragerea
altor sume din
alte finantari

Populatia de
etnie roma din
localitate
si
populatia
dezavantajata

Fondul
Norvegian

Ministerul
Mediului

Proiect aflata
in
faza
de
elaborare.
Data
estimativa de
depunere
aprilie 2014
Intentie

11.000
3.000.000
locuitorii din Euro
Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma.

26. Dezvoltarea
POSDRU
resurselor umane
prin calificare si
ocupare
profesionala

Resurse
umane Axa
6.2

27. Dezvoltarea
POSDRU
economiei sociale
si
promovarea
mestesugurilor
multiculturale in
Tara Beiusului

intentie
Resurse
umane Axa
6.1

28. Promovarea
Fondul
excelentei
in Norvegian
invatamant si a
copiilor talentati

FDSC
CRCR

intentie

120.000
de
persoane din
Tara
Beiusului,
inclusiv
20.000
romi
din toate cele
18 orase si
comune.
120.000
de
persoane din
Tara
Beiusului,
inclusiv
20.000
romi
din toate cele
18 orase si
comune.
11.000
locuitorii din
Beius, inclusiv
tinerii de etnie
roma.

14.000
Euro/an x
5 ani =
70.000
Euro

3.000.000
Euro

2.500.000
Euro

75.000
Euro
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29. Reparatii,
POR
asfaltare
strazi,
canalizare,
colectare
selectiva
a
deseurilor inclusiv
strazi
unde
locuiesc populatia
de romi
30. Dezvoltarea
Fondul
parteneriatelor
Norvegian
strategice
cu
organizatiile
neguvernamentale
din localitate

ADR NORD intentie
VEST

intentie

11.000
100.000
locuitorii din Euro
Beius, inclusiv
tinerii de etnie
roma.

31. Intarirea
si
dezvoltarea
serviciului public
de
asistenta
sociala
pentru
oferirea de servicii
de calitate
32. Sustinerea
parteneriatelor
educationale
pentru
promovarea
tinerilor din Beius
la
nivelele
de
scolarizare
superioare
de
facultate, master
si doctorat
33. Mentinerea
locuitorilor
in
Beius prin oferirea
de oportunitati de
afaceri in vederea
promovarii
dezvoltarii
durabile

POR

ADR NORD intentie
VEST

11.000
120.000
locuitorii din Euro
Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma.

POSDRU

Resurse
umane

FDSC
CRCR

Turism
si Turism
Competitivitate POSCCE

11.000
2.000.000
locuitorii din Euro
Beius, inclusiv
tinerii de etnie
roma.

intentie

11.000
2.000.000
locuitorii din Euro
Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma.

intentie

11.000
250.000
locuitorii din Euro
Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma.
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34. Bursa locurilor de Initiativa
intentie
Initiativa
munca
pentru proprie
in proprie
in
tinerii din Beius
parteneriat cu parteneriat cu
AJOFM
AJOFM

11.000
20.000
locuitorii din Euro
Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma.

35. Promovarea
interculturalitatii
in Tara Beiusului

11.000
70.000
locuitorii din Euro
Beius, inclusiv
populatia de
etnie roma.

Fondul
norvegian

FDSC CRCR

intentie
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DETALIERE PORTOFOLIU INVESTITII PUBLICE DIN
FONDURI PUBLICE SI EUROPENE

P
MEDIU
Tip proiect MEDIU, PADURI, APE
perioada 2014 - 2024
Nr. Denumire proiect
Crt.

Prevederi Perioada Sursa
financiare de
finantare
realizare
(RON)
(2014 – (%)
2024)

de Responsabilitate

(nivel
partenerial)
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1.

Construirea de spatii verzi in
zona centrala si in zonele satelor
apartinatoare
800.000

Curatarea albiilor vailor
paraielor aferente localitatii

20142018

Primaria
5%
Fonduri
Consiliul Local
publice
Consiliul
95% Fonduri
Judetean
Europene

20142017

Primaria
10% Fonduri
Consiliul Local
publice
Consiliul
90% Fonduri
Judetean
Europene

20152018

Primaria
10% Fonduri
Consiliul Local
publice
Consiliul
90% Fonduri
Judetean
Europene

20142018

Primaria
100% Fonduri
Consiliul Local
publice

si

2.

2.000.000

Demararea unui proiect privind
apa uzata
3.

3.000.000

4.

Realizarea de proiecte europene
pentru valorificarii florei si a
faunei
1.500.000

5.

20142016

Primaria
10% Fonduri
Consiliul Local
publice
Consiliul
90% Fonduri
Judetean
Europene

Realizarea unor campanii de
constientizare
a
cetatenilor
pentru interzicerea aruncarii la
3.000
marginea paraurilor si raurilor a
gunoaielor si a peturilor din
plastic

ECONOMIE
Tip proiect TURISM, PROMOVAREA LOCALITATII, PARCURI, AGREMENT
perioada 2014 - 2024
Nr. Denumire proiect
Crt.

6.

Prevederi Perioada Sursa
de
financiare de
finantare
realizare
(RON)
(2014 – (%)
2024)
Infiintarea
unui
centru
de 300.000
20155%
Fonduri
promovare a turismului rural in
2016
publice
localitate
95% Fonduri
Europene

Responsabilitate

(nivel
partenerial)
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Investitori privati
ONG-uri
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7.

Infiintarea de spatii turistice de 4.000.000
locuit in localitate si in zonele de
padure apartinatoare

20152018

5%
Fonduri
publice
95% Fonduri
Europene

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Investitori privati
ONG-uri

Tip proiect AGRICULTURA
perioada 2014 - 2024
Nr. Denumire proiect
Crt.

Prevederi Perioada Sursa
de
financiare de
finantare
realizare
(RON)
(2014 – (%)
2024)
exploatatiilor 3.000.000 20145%
Fonduri
2015
publice
95% Fonduri
Europene

8.

Modernizarea
agricole

9.

Crearea
premiselor
de 6.000.000
infrastructura locala si de facilitati
publice pentru depunerea de
proiecte
europene
pentru
atragerea tinerilor fermieri catre
zona rurala din localitate

20142020

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

Responsabilitate

(nivel
partenerial)
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
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Tip proiect INDUSTRIE, MICI INTREPRINZATORI
perioada 2014 - 2024
Nr. Denumire proiect
Crt.

10.

11.

Prevederi Perioada Sursa
de
financiare de
finantare
realizare
(RON)
(2014 – (%)
2024)
Crearea
facilitatilor
de 500.000
201410% Fonduri
infrastructura
si
incurajarea
2016
publice
investitorilor pentru crearea de
90% Fonduri
locuri de munca in localitate
Europene
Atragerea
de
proiecte
cu 300.000
finantare
europeana
pentru
crearea de locuri de munca
pentru populatia de romi

20142016

5%
Fonduri
publice
95% Fonduri
Europene

Responsabilitate

(nivel
partenerial)
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
ONG-uri

Tip proiect ATRAGEREA DE INVESTITORI
perioada 2014 - 2024
Nr. Denumire proiect
Crt.

Prevederi Perioada Sursa
financiare de
finantare
realizare
(RON)
(2014 – (%)
2024)

de Responsabilitate

(nivel
partenerial)
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12.

Infiintarea
unui
centru
de 300.000
informare agricultura, turism,
zootehnie, paduri, ape.

20152019

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

13.

Atragere de investitii in domeniul 800.000
agriculturii si pentru amenajarea
si
intretinerea
domeniului
forestier

20152019

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

14.

Atragerea de investitori
domeniul turismului

20152017

in 300.000

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
ONG-uri
5%
Fonduri Primaria
publice
Consiliul Local
95% Fonduri Consiliul
Europene
Judetean
ONG-uri

SOCIAL-CULTURAL
Tip proiect CULTURALE
perioada 2014 - 2024
Nr. Denumire proiect
Crt.

15.

16.

Prevederi Perioada Sursa
de
financiare de
finantare
realizare
(RON)
(2014 – (%)
2024)
3.000.000 201410% Fonduri
2020
publice
90% Fonduri
Europene

Elaborarea de proiecte cu
finantare europeana si publica
pentru promovarea culturii si
traditiilor din localitate la nivel
local, judetean, national.
Campanii de antidiscriminare 50.000
pentru cresterea constientizarii si
tolerantei fata de populatia de
romi

20142018

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

17.

Renovare si intretinere camin 1.000.000
cultural si spatii culturale din
localitate

20142020

5%
Fonduri
publice
95% Fonduri
Europene

18.

Dotarea camin cultural cu sistem 500.000
audio, internet, elaborarea de
pagina web

20142020

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

Responsabilitate

(nivel
partenerial)
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
ONG-uri
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
ONG-uri
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
ONG-uri
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
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ONG-uri

Tip proiect SANATATE, EDUCATIE PENTRU SANATATE
perioada 2014 - 2024
Nr. Denumire proiect
Crt.

19.

Prevederi Perioada Sursa
de
financiare de
finantare
realizare
(RON)
(2012 – (%)
2020)
Amenajare/intretinere
cabinete 100.000
201410% Fonduri
medicale generale si cabinete
2015
publice
stomatologice
90% Fonduri
Europene

20.

Farmacie bine aprovizionata cu 800.000
medicamente

20142020

5%
Fonduri
publice
95% Fonduri
Europene

21.

Elaboarea
de
proiecte
cu 2.000.000
finantarea europeana perntru
infiintare de farmacie medicala si
veterinara
dotata
cu
medicamente
Elaborarea si implementarea de 300.000
camanii
de
promovare
a
educatiei pentru sanatate, mai
ales in randul tinerilor pentru a
duce un stil de viata sanatos si
pentru promovarea dezvoltarii
durabile

20142018

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

20142019

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

22.

Responsabilitate

(nivel
partenerial)
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Investitori privati
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Investitori privati
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Investitori privati
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Investitori privati
ONG-uri
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Tip proiect INVATAMANT
perioada 2014 - 2024
Nr. Denumire proiect
Crt.

23.

24.

25.

26.

Prevederi Perioada Sursa
de
financiare de
finantare
realizare
(RON)
(2014 – (%)
2020)
Intretinerea/modernizarea/dotarea 5.000.000 201510% Fonduri
permanenta a unitatilor de
2020
publice
invatamant
90% Fonduri
Europene
Elaborarea
de
documente 1.000.000
parteneriale
cu
Inspectoratul
scolar judetean pentru crearea si
sustinerea unui program de
gradinita cu orar prelungit
Amenajarea si intretinera unui 50.000
teren de sport adecvat orelor de
educatie fizica

20152020

5% Fonduri
publice
95% Fonduri
Europene

20142018

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

Desfăşurarea de activităţi sportive
între cele 4 şcoli din municipiul Beius,
inclusiv si cu scolile in care invata
elevii romi

20142017

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

4.000

Responsabilitate

(nivel
partenerial)
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
ONG-uri
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
ONG-uri
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
ONG-uri
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
ONG-uri
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27.

Sărbătorirea Zilei Internaţionale a
romilor 8 aprilie
Organizarea unui Târg de arte si
meserii tradiţionale ale romilor

28.

Asigurarea costuri pentru masa 220000
pentru prescolarii romi si elevii
romi pentru asigurarea
sustenabilitatii proiectului
depus la FRDS
44.000 ron/an x 5 ani
Asfaltarea curtii scolii, actuala 600.000
stare fiind foarte proasta

29.

90.000

20142015

20142020

20142017

5% Fonduri
publice
95% Fonduri
Europene

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
ONG-uri
80% Fonduri Primaria
publice
Consiliul Local
20% Fonduri Consiliul
Europene
Judetean
ONG-uri

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

Tip proiect TINERET, SPORT, PROTECTIA PERSOANELOR VARSTNICE
perioada 2014 - 2024
Nr. Denumire proiect
Prevederi Perioada Sursa
de
Crt.
financiare de
finantare
realizare
(RON)
(2012 – (%)
2020)
30. Amenajarea de spatii verzii/spatii 200.000
201510% Fonduri
de joaca pentru agrament si
2016
publice
pentru copii
90% Fonduri
Europene
31.

Amenajarea unei sali de sport

1.000.000

20152016

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

32.

Infiintarea unui camin
persoane varstnice

pentru 3.000.000

20152020

5%
Fonduri
publice
95% Fonduri
Europene

33.

Infiintarea unui cinematograf si a 700.00
unui club multifunctional pentru
tineri

20142017

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
ONG-uri

Responsabilitate

(nivel
partenerial)
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
ONG-uri
Investitori privati
10% Fonduri Primaria
publice
Consiliul Local
90% Fonduri Consiliul
Europene
Judetean
ONG-uri
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Investitori privati
ADMINSTRATIE PUBLICA
Tip proiect SERVICII PUBLICE, ASISTENTA SOCIALA
perioada 2014 - 2024
Nr. Denumire proiect
Crt.

34.

Prevederi Perioada Sursa
de
financiare de
finantare
realizare
(RON)
(2014 – (%)
2024)
Realizarea
demersurilor 200.000
201410% Fonduri
procedurale necesare pentru
2016
publice
infiintarea si dotarea unui post de
90% Fonduri
posta in localitate
Europene

37.

38.

(nivel
partenerial)
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Posta Romana

Infiintarea unui serviciu local de 50.000
paza si aparare pe timpul noptii

20142020

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean

Rezolvarea
in
totalitate
problemelor legate de actele
nastere, identitate, proprietate
raza
localitatii,
inclusiv
populatiei de romi

a 500.000
de
pe
a

20142020

5%
Fonduri
publice
95% Fonduri
Europene

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
ONG-uri
Institutia
Prefectului
Servicii
deconcentate

Realizaea parteneriate cu Politia 300.000
locala pentru luarea unor masuri
stricte pentru cei ce polueaza
albiile raurilor

20162020

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

Realizarea parteneriate cu Politia 90.000
locala pentru luarea de masuri
pentru oprirea infractionalitatii

20152016

35.

36.

Responsabilitate

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Postul local de
Politie
5%
Fonduri Primaria
publice
Consiliul Local
95% Fonduri Consiliul
Europene
Judetean
Postul local de
Politie
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INFRASTRUCTURA

Tip proiect DRUMURI, PODURI, CANALIZARE, GAZ
perioada 2014 - 2024
Nr. Denumire proiect
Crt.

39.

Prevederi Perioada Sursa
de
financiare de
finantare
realizare
(RON)
(2014 – (%)
2024)
Amenajarea
si
intretinerea 3.000.000 201510% Fonduri
drumurilor si a santurilor de la
2020
publice
hotar
90% Fonduri
Europene

(nivel
partenerial)
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean

Asfaltare/amenajare/intretinere
drumuri municipale

5.000.000

20152020

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean

Asfaltare/amenajare/intretinere
drumuri forestiere

3.000.000

20162020

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean

Curatare si intretinerea rigole 1.000.000
laterale

20162020

5%
Fonduri
publice
95% Fonduri
Europene

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean

40.

41.

42.

Responsabilitate
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Extindere canalizarea comunala

3.000.000

20152017

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean

20162020

5%
Fonduri
publice
95% Fonduri
Europene

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean

20152020

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean

in 800.000

20152020

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean

apa 9.000.000

20142020

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean

Pietruirea si asfaltarea drumurilor 3.000.000
din comunitatea de romi

20152020

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean

Modernizarea drumuri lor catre 3.000.000
zone agricole

20152020

5%
Fonduri
publice
95% Fonduri
Europene

Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean

43.

44.

45.

Negocierea cu reprezentantii 40.000
firmelor de transport in comun,
pentru prelungirea traseului a
mijloacelor de transport in
comunitatea de romi
Construirea de 4 podete si 200.000
repararea drumurilor aferente in
comunitatea de romi

Realizarea
municipiu

de

parcari

46.

Imbunatatirea
potabila

retelei

de

47.

48.

49.
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Tip proiect APA, CANAL
perioada 2014 - 2024
Nr. Denumire proiect
Crt.

50.

Prevederi Perioada Sursa
de
financiare de
finantare
realizare
(RON)
(2014 – (%)
2024)
Extinderea retelei de curent
10% Fonduri
electric/canalizare si apa la 4.000.000 2014publice
contructiile noi
2024
90% Fonduri
Europene
Extinderea
potabila

retelei

de

apa
20142024

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

20152020

10% Fonduri
publice
90% Fonduri
Europene

53.

Reabilitarea a 1,5 km de retea de
apa necesar a se reabilita în
comunitate de romi
200.000

20142024

5%
Fonduri
publice
95% Fonduri
Europene

54.

Extinderea/Realizarea Retea de
canalizare a apelor
uzate 2.000.000

2015-

4.000.000

51.

Extinderea/Realizare a retea de
apa in comunitatile de romi
52.

4.000.000

10% Fonduri
publice

Responsabilitate

(nivel
partenerial)
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Investitori privati
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Regie Apa Canal
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Regie Apa Canal
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Regie Apa Canal
Primaria
Consiliul Local
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necesar a
comunitate

55.

se

construi

în

Realizare retea de colectare,
canalizare si evacuare a apelor
pluviale necesar a se construi în 4.000.000
comunitate
(inclusiv
in
comunitatea de romi)

2020

20152020

90% Fonduri Consiliul
Europene
Judetean
Regie Apa Canal
10% Fonduri Primaria
publice
Consiliul Local
90% Fonduri Consiliul
Europene
Judetean
Regie Apa Canal

Tip proiect CALAMITATI, INUNDATII
perioada 2014 - 2024
Nr. Denumire proiect
Crt.

56.

Prevederi Perioada Sursa
de
financiare de
finantare
realizare
(RON)
(2012 – (%)
2020)
Realizarea de diguri in zonele
5%
Fonduri
expuse la inundatii
2015publice
4.000.000 2024
95% Fonduri
Europene

Responsabilitate

(nivel
partenerial)
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Regie Apa Canal
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Tip proiect ELECTRICITATE
perioada 2014 - 2024
Nr. Denumire proiect
Crt.

57.

58.

59.

Extinderea
electric

retelei

de

curent

Extinderea retelei de iluminat
public

Elaborarea de proiecte cu
finantare
europeana
pentru
extinderea sistemului de retele
electrice si iluminat public pentru
romi

Prevederi Perioada Sursa
de
financiare de
finantare
realizare
(RON)
(2014 – (%)
2024)
10% Fonduri
2016publice
1.000.000
2024
90% Fonduri
Europene
10% Fonduri
2015publice
6.000.000
2024
90% Fonduri
Europene
5%
Fonduri
2015publice
4.000.000 2020
95% Fonduri
Europene

Responsabilitate

(nivel
partenerial)
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
Primaria
Consiliul Local
Consiliul
Judetean
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Tip proiect LOCUINTE
perioada 2014 - 2024
Nr. Denumire proiect
Crt.

60.

61.

62.

Prevederi
financiare

Perioada Sursa
de Responsabilitate
de
finantare
realizare
(RON)
(nivel
(2014 – (%)
partenerial)
2024)
10% Fonduri Primaria
Construirea de locuinte sociale
publice
Consiliul Local
pentru tineri
201690% Fonduri Consiliul
10.000.000
2024
Europene
Judetean
Investitori privati
ONG-uri
Elaborarea de proiecte cu
10% Fonduri Primaria
finantare
europeana
pentru
publice
Consiliul Local
construirea de 50 locuinte sociale
201690% Fonduri Consiliul
7.000.000
pentru romi
2024
Europene
Judetean
Investitori privati
ONG-uri
Achizitia de 2 ha de teren pentru
10% Fonduri Primaria
constructia a 50 de locuinte
publice
Consiliul Local
sociale pentru familii de romi
201690% Fonduri Consiliul
800.000
2024
Europene
Judetean
Investitori privati
ONG-uri
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CAPITOLUL 7
Structuri de implementare, monitorizare, evaluare a actiunilor propuse in strategie

Structuri de Implementare: Serviciile primariei, partenerii primariei, echipa de implementare
externa, consultanti externi
Structuri interne de monitorizare/evaluare: Compartiment financiar-contabil, Primar, Consiliul
Local
Sursa documente de verificare: HCL, Proiecte europene, SF-uri, proiecte tehnice, documente
financiar-contabile, rapoarte tehnico-financiare, fotografii,
Structuri externe de Control/Monitorizare/Verificare: Curtea de conturi, Organisme europene de
verificare, alte entitati de cu atributii de control
MEDIU
Tip proiect MEDIU, PADURI, APE
perioada 2014 - 2024
Nr.
Crt
.

1.

Denumire
indicator

Construirea de
spatii verzi in
zona centrala
si in zonele

Structuri de Structuri interne de Sursa documente de Structuri
Implementa monitorizare/evalua verificare
externe
de
re
re
Control/Monito
rizare/Verificar
e
SF-uri, proiecte tehnice,
Serviciile
Compartiment
documente
financiar- Curtea
de
primariei
financiar-contabil
contabile,
rpoarte conturi
tehnico-financiare,
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2.

3.

4.

5.

satelor
apartinatoare
localitatii
Curatarea
albiilor vailor si
paraielor
aferente
localitatii
Demararea
unui
proiect
european
privind
apa
uzata

Realizarea de
proiecte
europene
pentru
valorificarii
florei
si
a
faunei locale

fotografii,

Serviciile
primariei

Compartiment
financiar-contabil

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

Compartiment
financiar-contabil

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

Compartiment
financiar-contabil

Realizarea
unor campanii
de
constientizare
a
cetatenilor
pentru
interzicerea
Serviciile
aruncarii
la primariei
marginea
paraurilor
si
raurilor
a
gunoaielor si a
peturilor
din
plastic

Compartiment
financiar-contabil

SF-uri, proiecte tehnice,
documente
financiarCurtea
de
contabile,
rapoarte
conturi
tehnico-financiare,
fotografii,
Curtea
de
SF-uri,
proiecte conturi
europene,
proiecte Organisme,
tehnice,
documente europene
de
financiar-contabile,
verificare, alte
rpoarte
tehnico- entitati de cu
financiare, fotografii,
atributii
de
control
Curtea
de
SF-uri,
proiecte conturi
europene,
proiecte Organisme,
tehnice,
documente europene
de
financiar-contabile,
verificare, alte
rpoarte
tehnico- entitati de cu
financiare, fotografii,
atributii
de
control

documente
financiarcontabile,
rapoarte Curtea
tehnico-financiare,
conturi
fotografii,
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de

ECONOMIE
Tip proiect TURISM, PROMOVAREA LOCALITATII, PARCURI, AGREMENT
perioada 2014 - 2024
Nr.
Crt
.

Denumire
indicator

6.

Infiintarea
unui centru de
Serviciile
promovare a
primariei,
turismului
partenerii
rural
in
primariei,
localitate
consultanti
externi

7.

Infiintarea de
spatii turistice
de locuit in
localitate si in
zonele
de
padure
apartinatoare

Structuri de Structuri interne de Sursa
Implementa monitorizare/evalua documente
re
re
verificare

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

Compartiment
financiar-contabil

Compartiment
financiar-contabil

Structuri externe de
de Control/Monitorizare/
Verificare

SF-uri, proiecte
europene,
proiecte tehnice,
documente
financiarcontabile, rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,
SF-uri, proiecte
europene,
proiecte tehnice,
documente
financiarcontabile, rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,

Curtea
de
conturi
Organisme, europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de contro

Curtea
de
conturi
Organisme, europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de control
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Tip proiect AGRICULTURA
perioada 2014 - 2024
Nr.
Crt
.

Denumire
indicator

8.

Modernizare
a
Serviciile
exploatatiilo
primariei,
r agricole
partenerii
primariei,
consultanti
externi

9.

Crearea
premiselor
de
infrastructur
a locala si
de facilitati
publice
pentru
depunerea
de proiecte
europene
pentru
atragerea
tinerilor
fermieri
catre zona
rurala
din
localitate

Structuri de Structuri
Sursa
Structuri
externe
de
Implementa interne
de documente de Control/Monitorizare/Verific
re
monitorizare/e verificare
are
valuare

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

Compartiment
financiarcontabil

SF-uri, proiecte
europene,
proiecte tehnice,
documente
financiarcontabile,
rpoarte tehnicofinanciare,
fotografii,

Curtea de conturi Organisme,
europene de verificare, alte
entitati de cu atributii de
control

Compartiment
financiarcontabil

SF-uri, proiecte
europene,
proiecte tehnice,
documente
financiarcontabile,
rpoarte tehnicofinanciare,
fotografii,

Curtea de conturi Organisme,
europene de verificare, alte
entitati de cu atributii de
control

Tip proiect INDUSTRIE, MICI INTREPRINZATORI
perioada 2014 - 2024
r.
Denumire
Structuri de Structuri interne Sursa documente Structuri externe de
Crt indicator
Implementa de
de verificare
Control/Monitorizare/V
.
re
monitorizare/ev
erificare
aluare
10.

Crearea
facilitatilor
de
infrastructur

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,

Compartiment
financiar-contabil

SF-uri,
proiecte
europene, proiecte
tehnice, documente
financiar-contabile,

Curtea
de
conturi
Organisme, europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii de
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11.

a
si
incurajarea
investitorilo
r
pentru
crearea de
locuri
de
munca
in
localitate
Atragerea
de proiecte
cu finantare
europeana
pentru
crearea de
locuri
de
munca
pentru
populatia
de romi

consultanti
externi

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

rpoarte
tehnico- control
financiare,
fotografii,

Compartiment
financiar-contabil

SF-uri,
proiecte
europene, proiecte
tehnice, documente
financiar-contabile,
rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,

Curtea
de
conturi
Organisme, europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii de
control

Tip proiect ATRAGEREA DE INVESTITORI
perioada 2014 - 2024
Nr.
Crt
.

Denumire
indicator

12.

Infiintarea
unui
centru de
informare
agricultura
,
turism,
zootehnie,
paduri,
ape
Atragere
de
investitii in
domeniul
agriculturii
si pentru
amenajare
a
si
intretinere
a

13.

Structuri de Structuri interne de Sursa
Implementa monitorizare/evalua documente
re
re
verificare

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

Structuri externe de
de Control/Monitorizare/
Verificare

Compartiment
financiar-contabil

SF-uri, proiecte
europene,
proiecte tehnice,
documente
financiarcontabile, rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,

Curtea
de
conturi
Organisme, europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de control

Compartiment
financiar-contabil

SF-uri, proiecte
europene,
proiecte tehnice,
documente
financiarcontabile, rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,

Curtea
de
conturi
Organisme, europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de control
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domeniului
forestier
14.

Atragerea
de
investitori
in
domeniul
turismului

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

Compartiment
financiar-contabil

SF-uri, proiecte
europene,
proiecte tehnice,
documente
financiarcontabile, rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,

Curtea
de
conturi
Organisme, europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de control

SOCIAL-CULTURAL
Tip proiect CULTURALE
perioada 2014 - 2024
Nr.
Crt
.

Denumire
indicator

15.

Elaborarea
de
proiecte
cu
finantare
europeana
si
publica
pentru
promovarea
culturii
si
traditiilor
din
localitate la nivel
local, judetean,
national.
Campanii
de
antidiscriminare
pentru cresterea
constientizarii si
tolerantei fata de
populatia
de
romi

16.

Structuri de Structuri interne de Sursa documente Structuri
externe
Implementa monitorizare/evalua de verificare
de
re
re
Control/Monitorizar
e/Verificare

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

Compartiment
financiar-contabil

SF-uri,
proiecte
europene, proiecte
tehnice,
documente
financiar-contabile,
rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,

Curtea de conturi
Organisme,
europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de control

Compartiment
financiar-contabil

proiecte europene,
documente
financiar-contabile,
rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,

Curtea de conturi
Organisme,
europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de control
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17.

18.

Renovare
si
intretinere camin
cultural si spatii
Serviciile
culturale
din
primariei,
localitate

Dotarea camin
cultural
cu
sistem
audio,
Serviciile
internet,
primariei,
elaborarea
de
pagina web

Compartiment
financiar-contabil

Compartiment
financiar-contabil

SF-uri,
proiecte
tehnice,
documente
Curtea de conturi
financiar-contabile,
rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,
SF-uri,
proiecte
tehnice,
documente
Curtea de conturi
financiar-contabile,
rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,

Tip proiect SANATATE, EDUCATIE PENTRU SANATATE
perioada 2014 - 2024
Nr.
Crt
.

Denumire indicator

19.

Amenajare/intretinere
cabinete
medicale
generale si cabinete
stomatologice

20.

Farmacie
aprovizionata
medicamente

Structuri de Structuri interne de Sursa
Implementa monitorizare/evalua documente
re
re
de verificare

Serviciile
primariei,

Compartiment
financiar-contabil

Serviciile
primariei,

Compartiment
financiar-contabil

SF-uri,
proiecte
tehnice,
documente
financiarcontabile,
rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,
SF-uri,
proiecte
tehnice,
documente
financiarcontabile,
rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,

bine
cu

Structuri
externe
de
Control/Monitorizar
e/Verificare

Curtea de conturi

Curtea de conturi
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21.

22.

Elaboarea de proiecte
cu
finantarea
europeana
perntru
infiintare de farmacie Serviciile
medicala si veterinara primariei,
dotata cu medicamente partenerii
primariei,
consultanti
externi

Elaborarea
si
implementarea
de
campanii
de
promovare a educatiei
pentru sanatate, mai
ales in randul tinerilor
pentru a duce un stil de
viata sanatos si pentru
promovarea dezvoltarii
durabile

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

SF-uri,
proiecte
europene,
proiecte
tehnice,
documente
financiarcontabile,
rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,
SF-uri,
proiecte
europene,
proiecte
tehnice,
documente
financiarcontabile,
rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,

Compartiment
financiar-contabil

Compartiment
financiar-contabil

Curtea de conturi
Organisme,
europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de control

Curtea de conturi
Organisme,
europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de control
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Tip proiect INVATAMANT
perioada 2014 - 2024
Nr.
Crt
.

Denumire indicator

23.

Intretinerea/modernizarea/d
otarea
permanenta
a
unitatilor de invatamant

24.

Elaborarea de documente
parteneriale
cu
Inspectoratul
scolar
judetean pentru crearea si
sustinerea unui program de
gradinita cu orar prelungit

25.

Amenajarea si intretinera
unui teren de sport adecvat
orelor de educatie fizica

26.

Dotarea si intretinerea unor
sali de clasa cu mobilier
modern

27.

Dotarea
scolii
cu
calculatoare noi, cele vechi
fiind depasite

Structuri
de Structuri interne Sursa
Structuri
Implementare
de
documente de externe
de
monitorizare/eva verificare
Control/Monito
luare
rizare/Verificar
e
SF-uri, proiecte
tehnice,
documente
Curtea
de
Serviciile
Compartiment
financiarconturi
primariei,
financiar-contabil contabile,
rpoarte tehnicofinanciare,
fotografii,
SF-uri, proiecte
tehnice,
documente
Curtea
de
Serviciile
Compartiment
financiarconturi
primariei,
financiar-contabil contabile,
rpoarte tehnicofinanciare,
fotografii,
SF-uri, proiecte
tehnice,
documente
Curtea
de
Serviciile
Compartiment
financiarconturi
primariei,
financiar-contabil contabile,
rpoarte tehnicofinanciare,
fotografii,
SF-uri, proiecte
tehnice,
documente
Curtea
de
Serviciile
Compartiment
financiarconturi
primariei,
financiar-contabil contabile,
rpoarte tehnicofinanciare,
fotografii,
SF-uri, proiecte
tehnice,
documente
Curtea
de
Serviciile
Compartiment
financiarconturi
primariei,
financiar-contabil
contabile,
rpoarte tehnicofinanciare,

primaria municipiului beius – strategie de dezvoltare 2014-2024

84

fotografii,

28.

29.

Renovarea unor
clasa

sali de

Serviciile
primariei,

Compartiment
financiar-contabil

Serviciile
primariei,

Compartiment
financiar-contabil

Asfaltarea
curtii
scolii,
actuala stare fiind foarte
proasta

SF-uri, proiecte
tehnice,
documente
financiarcontabile,
rpoarte tehnicofinanciare,
fotografii,
SF-uri, proiecte
tehnice,
documente
financiarcontabile,
rpoarte tehnicofinanciare,
fotografii,

Curtea
conturi

de

Curtea
conturi

de

Tip proiect TINERET, SPORT, PROTECTIA PERSOANELOR VARSTNICE
perioada 2014 - 2024
Nr.
Crt
.

Denumire
indicator

30.

Amenajarea de
spatii
verzii/spatii de
joaca
pentru
agrament
si
pentru copii
Amenajarea
unei sali de
sport

31.

32.

Structuri de Structuri interne de Sursa documente
Implementa monitorizare/evalua verificare
re
re

Serviciile
primariei,

Compartiment
financiar-contabil

Serviciile
primariei,

Compartiment
financiar-contabil

Infiintarea unui
camin pentru Serviciile
persoane
primariei,
varstnice
partenerii
primariei,
consultanti
externi

Compartiment
financiar-contabil

de Structuri
externe de
Control/Mon
itorizare/Ver
ificare

SF-uri, proiecte tehnice,
Curtea
documente
financiarconturi
contabile, rpoarte tehnicofinanciare, fotografii,

de

SF-uri, proiecte tehnice,
Curtea
de
documente
financiarconturi
contabile, rpoarte tehnicofinanciare, fotografii,
Curtea
de
conturi
SF-uri, proiecte europene,
Organisme,
proiecte
tehnice,
europene de
documente
financiarverificare,
contabile, rpoarte tehnicoalte entitati
financiare, fotografii,
de
cu
atributii
de
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control

33.

Infiintarea unui
cinematograf si
Serviciile
a unui club
primariei,
multifunctional
partenerii
pentru tineri
primariei,
consultanti
externi

Compartiment
financiar-contabil

SF-uri, proiecte europene,
proiecte
tehnice,
documente
financiarcontabile, rpoarte tehnicofinanciare, fotografii,

Curtea
de
conturi
Organisme,
europene de
verificare,
alte entitati
de
cu
atributii
de
control

ADMINSITRATIE PUBLICA
Tip proiect SERVICII PUBLICE, ASISTENTA SOCIALA
perioada 2014 - 2024
Nr.
Crt
.

34.

35.

36.

Denumire
indicator

Rezolvarea in
totalitate
a
problemelor
legate de actele
de
nastere,
identitate,
proprietate pe
raza localitatii,
inclusiv
a
populatiei
de
romi
Realizarea de
parteneriate cu
Politia
locala
pentru
luarea
unor
masuri
stricte
pentru
cei ce polueaza
albiile raurilor
Realizarea
parteneriate cu
Politia
locala

Structuri de Structuri interne de Sursa
Implementa monitorizare/evalua documente
re
re
verificare

Structuri externe de
de Control/Monitorizare
/Verificare

Compartiment
financiar-contabil

documente
financiarCurtea de conturi
contabile, rpoarte
tehnico-financiare,
fotografii,

Serviciile
primariei,

Compartiment
financiar-contabil

documente
financiarCurtea de conturi
contabile, rpoarte
tehnico-financiare,
fotografii,

Serviciile
primariei,

Compartiment
financiar-contabil

documente
Curtea de conturi
financiarcontabile, rpoarte

Serviciile
primariei,
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pentru
luarea
de
masuri
pentru oprirea
infractionalitatii

tehnico-financiare,
fotografii,

INFRASTRUCTURA
Tip proiect APA, CANAL
perioada 2014 - 2024
Nr.
Crt
.

37.

Denumire indicator

Structuri de Structuri
Sursa
Implementa interne de documente
re
monitorizar verificare
e/evaluare

Extinderea retelei de
curent
electric/canalizare
si
apa la contructiile noi
Serviciile
primariei,

Extinderea retelei
apa potabila

de
Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

38.

39.

40.

Compartime
nt financiarcontabil

Extinderea/Realizare de
retea
de
apa
in Serviciile
comunitatile de romi
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi
Extinderea/Realizarea
Retea de canalizare a
apelor uzate necesar a
se
construi
în
comunitate

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

Compartime
nt financiarcontabil

Compartime
nt financiarcontabil

Compartime
nt financiarcontabil

Structuri
externe
de de
Control/Monitorizar
e/Verificare

SF-uri, proiecte
tehnice,
documente
financiarcontabile, rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,
SF-uri, proiecte
tehnice,
documente
financiarcontabile, rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,
SF-uri, proiecte
tehnice,
documente
financiarcontabile, rpoarte
tehnicofinanciare,
fotografii,
SF-uri, proiecte
tehnice,
documente
financiarcontabile, rpoarte
tehnicofinanciare,

Curtea de conturi
Organisme,
europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de control

Curtea de conturi
Organisme,
europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de control

Curtea de conturi
Organisme,
europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de control
Curtea de conturi
Organisme,
europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de control
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fotografii,

41.

Realizare
retea
de
colectare, canalizare si
evacuare
a
apelor
pluviale necesar a se
construi în comunitate
(inclusiv in comunitatea
de romi)

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

SF-uri, proiecte
tehnice,
documente
Compartime
financiarnt financiarcontabile, rpoarte
contabil
tehnicofinanciare,
fotografii,

Curtea de conturi
Organisme,
europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de control

Tip proiect CALAMITATI, INUNDATII
perioada 2014 - 2024
Nr.
Crt
.

42.

Denumire
indicator

Structuri de Structuri interne de Sursa documente Structuri externe
Implementa monitorizare/evalua de verificare
de
re
re
Control/Monitoriz
are/Verificare

Realizarea
de diguri in
zonele
expuse la
inundatii

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

Compartiment
financiar-contabil

SF-uri,
proiecte
tehnice, documente
financiar-contabile,
rpoarte
tehnicofinanciare, fotografii,

Curtea de conturi
Organisme,
europene
de
verificare,
alte
entitati
de
cu
atributii de control
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Tip proiect ELECTRICITATE
perioada 2014 - 2024
Nr.
Crt
.

43.

44.

45.

Denumire
indicator

Extinderea
retelei de
curent
electric

Extinderea
retelei de
iluminat
public

Elaborarea
de proiecte
cu finantare
europeana
pentru

Structuri de Structuri
Implementa interne de
re
monitoriz
are/evalua
re
Serviciile
primariei,
Compartim
partenerii
ent
primariei,
financiarconsultanti
contabil
externi
Serviciile
primariei,
Compartim
partenerii
ent
primariei,
financiarconsultanti
contabil
externi
Serviciile
Compartim
primariei,
ent
partenerii
financiarprimariei,
contabil
consultanti

Sursa documente de Structuri externe de
verificare
Control/Monitorizare/Ve
rificare

SF-uri, proiecte tehnice,
documente
financiarcontabile,
rpoarte
tehnico-financiare,
fotografii,

Curtea
de
conturi
Organisme, europene de
verificare, alte entitati de
cu atributii de control

SF-uri, proiecte tehnice,
documente
financiarcontabile,
rpoarte
tehnico-financiare,
fotografii,

Curtea
de
conturi
Organisme, europene de
verificare, alte entitati de
cu atributii de control

SF-uri, proiecte tehnice,
documente
financiarcontabile,
rpoarte
tehnico-financiare,
fotografii,

Curtea
de
conturi
Organisme, europene de
verificare, alte entitati de
cu atributii de control
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extinderea
externi
sistemului
de
retele
electrice si
iluminat
public
pentru
locuinte ale
romilor
existente
Tip proiect LOCUINTE
perioada 2014 - 2024
Nr.
Crt
.

46.

47.

48.

Denumire
indicator

Structuri de Structuri
Sursa documente
Implementa interne de verificare
re
monitorizar
e/evaluare

Construirea
de locuinte
sociale
pentru tineri

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

SF-uri, proiecte tehnice,
Compartime
documente
financiarnt financiarcontabile, rpoarte tehnicocontabil
financiare, fotografii,

Curtea
de
conturi
Organisme, europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de control

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

SF-uri, proiecte tehnice,
Compartime
documente
financiarnt financiarcontabile, rpoarte tehnicocontabil
financiare, fotografii,

Curtea
de
conturi
Organisme, europene
de
verificare,
alte
entitati de cu atributii
de control

Serviciile
primariei,
partenerii
primariei,
consultanti
externi

SF-uri, proiecte tehnice,
Compartime
documente
financiar- Curtea de conturi
nt financiarcontabile, rpoarte tehnicocontabil
financiare, fotografii,

Elaborarea
de proiecte
cu finantare
europeana
pentru
construirea
de
50
locuinte
sociale
pentru romi
Achizitia de
2 ha de
teren pentru
constructia
a 50 de
locuinte
sociale
pentru
familii
de
romi

de Structuri externe de
Control/Monitorizare/
Verificare
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