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Argument
Prin elaborarea și implementarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Românași, din județul Sălaj,
se urmărește definirea și stabilirea unei platforme comune de acțiune la scară națională și locală,
care să dea consistență eforturilor comune, să modeleze viitorul României și să influențeze
semnificativ calitatea vieții oamenilor pentru mai multe decenii în viitor, în condițiile șanselor,
oportunităților și rigorilor generate de globalizare, integrare în Uniunea Europeană și extindere a
societății bazate pe tehnologia informației și a comunicațiilor.
Conceptul dezvoltării durabile a pătruns şi în agricultură, ca răspuns la nenumăratele neajunsuri
ale agriculturii convenţionale, din această perspectivă agricultura durabilă fiind un sistem de
tehnologii şi practici menite nu doar să asigure o producţie satisfăcătoare, ci şi să realizeze
obiectivele ecologice. Astfel, în ultimele decenii s-a afirmat tot mai des că viabilitatea zonelor
rurale nu poate să depindă numai de agricultură, ci trebuie totodată să consolideze rolul acesteia
în protejarea mediului rural, în producerea de hrană sigură şi de calitate, să contribuie la
menţinerea atractivităţii zonelor rurale pentru tineri şi pentru cei ce se vor naşte în viitor.
Această strategie reprezintă un proiect deschis, menit să răspundă eficient și operativ la
schimbările tot mai rapide generate de mediul economic, la conjuncturi interne și externe, la
constrângerile existente și la cele produse de noul statut al României, de membru cu drepturi
depline al comunității europene și euro-atlantice.
Luând în considerare necesitatea alinierii și adaptării spațiului urban și rural românesc la cerințele
UE, prin promovarea unui sector eficient și viabil din punct de vedere economic și social în
contextul perioadei ulterioare integrării, strategia comunei Românași, din județul Sălaj, stabilește
principalele direcții de dezvoltare a comunității locale.
Viziunea locuitorilor comunei Românași, din județul Sălaj este în spiritul dezvoltării zonei din
punct de vedere economic și social, printr-o valorificare mai eficientă a resurselor locale,
atragerea investițiilor și investitorilor, revigorarea tradițiilor și punerea în valoare a poziționării
geografice, în deplin respect față de mediul înconjurător.
În următorii 5 ani (2016 - 2020), comuna Românași are șansa devenirii unei localități reper
pentru dezvoltarea comunităților rurale autentice prin mobilizarea tuturor actorilor implicaţi în
viaţa comunităţii (cetăţeni, autorităţi publice locale şi regionale, societate civilă, actori
economici) materializată într-o bună valorificare a potențialului tradiţional, natural, social și
economic al localității și în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.
Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Românași, din județul Sălaj, definește o imagine
fidelă a obiectivelor strategice și a căilor de operaționalizare a acestora, pe care administrația
publică locală și le-a asumat pentru orizontul de timp 2016-2020.
Necesitatea acestei lucrări apare în contextul României ca țară a Uniunii Europene și a
accesării fondurilor comunitare. Acest aspect creează pe de o parte oportunitatea dezvoltării
durabile a comunităților cu ajutorul fondurilor europene, dar în același timp se creează noi
presiuni asupra competitivității economiei locale.
Valorificarea acestor noi oportunități cere însă alocarea unor resurse semnificative din partea
actorilor locali, atât la nivelul capacității administrative necesare pentru accesarea,
implementarea și monitorizarea adecvată a acestor fonduri, cât și de ordin financiar, de furnizare
a confinanțării obligatorii.
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Capitolul 1.
Metodologia de elaborare a strategiei privind dezvoltarea durabilă
1.1. Considerații generale
"Dezvoltarea Durabilă este dezvoltarea care asigură necesitățile prezente fără a compromite
posibilitățile generațiilor viitoare de a-și satisface propriile necesități."
(Raportul Comisiei Brundtland 1987)
Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul mai multor
decenii, în cadrul unor dezbateri stiințifice aprofundate pe plan internațional și a căpătat valențe
politice precise în contextul globalizării.
În istoria recentă, prima semnalare a faptului că evoluțiile economice și sociale ale statelor lumii și
ale omenirii în ansamblu nu mai pot fi separate de consecințele activității umane asupra cadrului
natural s-a făcut în raportul din 1972 al Clubului de la Roma intitulat ”Limitele creșterii” (Raportul
Meadows).
Documentul sintetiza datele privind evoluția a cinci parametri (creșterea populației, impactul
industrializării, efectele poluării, producția de alimente și tendințele de epuizare a resurselor
naturale), sugerând concluzia că modelul de dezvoltare practicat în acea perioadă nu poate fi
susținut pe termen lung.
1.2. Principiile dezvoltării strategice durabile
În cadrul celei de-a 12-a sesiuni a Conferinţei Europene a Ministerelor Responsabile pentru
Planificare Regională, organizate în anul 2000 la Hanovra, au fost adoptate de către ţările EU15
politicile de dezvoltare spaţială ce îşi propun atingerea obiectivelor de coeziune socio-economică
la nivel comunitar, între ţările membre. Aceste politici înglobează cele 9 principii ale dezvoltării
strategice durabile, principii care fac referire la:
 cunoaşterea profundă a teritoriului de administrat şi a contextului general, macroeconomic, politic şi social;
 alocarea optimă de resurse (financiare, umane şi instituţionale) şi a instrumentelor
de implementare şi evaluare necesare;
 implicarea actorilor locali şi a comunităţii în dezvoltarea lor urbană;
 orientarea acţiunilor de management către piaţă, astfel încât strategiile să dezvolte
şi să menţină o corespondenţă reală între obiectivele şi resursele unei comunităţi; şi
 orientarea acţiunilor către posibilităţile rentabile de specializare şi oportunităţile din
mediul înconjurător, astfel încât să se creeze un mediu atractiv şi de calitate pentru
locuitori, prin intermediul unor servicii corespunzătoare, care să conducă la o forţă
de muncă calificată, la dezvoltarea sectorului privat şi îmbunătăţirea productivităţii,
la creşterea standardului de viaţă şi protecţia identităţii culturale.
1.3. Planificarea strategică
Planificarea strategică este un concept care trebuie să se regăsească în toate acţiunile de
dezvoltare ale unei comunităţi, nu doar în relaţia dezvoltare-mediu.
Experienţa internaţională a reliefat că proiectele şi programele operaţionale funcţionează cel
mai eficient atunci când fac parte dintr-un cadru coerent şi când există o coordonare la nivel
strategic. Astfel că, orice comunitate modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune
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strategică în ceea ce priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o
activitate administrativă descentralizată şi ineficientă, în cadrul căreia se pot rata oportunităţi şi
se pot consuma iraţional resurse preţioase.
În consecință, este necesară o prioritizare clară a inițiativelor de dezvoltare, fundamentată pe o
analiză riguroasă a situației locale specifice, astfel încât să fie maximizat impactul socioeconomic al acestor investiții, în contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru
mobilizare în orizontul de timp 2015-2020.
Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare a fost complex, laborios și a implicat utilizarea
unei game variate de instrumente metodologice, oferind posibilitatea identificării nevoilor de
dezvoltare ale zonei și, ulterior, selectării domeniilor prioritare și tipurilor de intervenții pentru
perioada vizată de aceasta. Analizele, consultările publice derulate, implicarea proactivă a
administraţiei publice locale au generat idei şi opinii valoroase, pe baza cărora s-au
conturat elementele strategiei de dezvoltare a comunei Românași pentru orizontul 2016-2020.
Strategia de dezvoltare este un instrument cu caracter programatic, ce va fi supus unui proces
de ajustare în intervalul de timp acoperit. Strategia va permite focalizarea şi ajustarea continuă
a eforturilor administraţiei publice locale, orientate către satisfacerea nevoilor locuitorilor
comunei Românași, către creşterea calităţii vieţii acestora, bazate pe promovarea identităţii
locale.
Strategia are în vedere crearea condițiilor pentru valorificarea potenţialului local, zonal și a
oportunităţilor pentru dezvoltare prin menţinerea şi îmbunătăţirea elementelor de ordin
economic, social şi de mediu, esenţiale pentru prosperitatea pe termen lung a cetăţenilor.
Strategia a fost construită pornind de la elementele specifice comunei Românași: datele
economice, demografice, de infrastructură, mediu, amenajarea teritoriului, distribuţia serviciilor
etc., precum şi pe o evaluare riguroasă a modului în care comunitatea doreşte să evolueze.
Strategia de dezvoltare durabilă este un instrument util din mai multe perspective:
 permite identificarea nevoilor de dezvoltare, respectiv a potenţialului de dezvoltare a
zonei;
 permite utilizarea eficientă a resurselor, prin direcţionarea acestora către
priorităţile de dezvoltare stabilite;
 permite identificarea unor soluţii la problemele cu care se confruntă şi
operaţionalizarea acestora;
 permite atragerea de fonduri din surse rambursabile şi / sau nerambursabile;
 permite transparenţa decizională, elaborarea strategiei implicând un proces de
consultare publică.
O analiză a evoluţiilor la nivel zonal, regional, naţional şi european arată incontestabil că
supravieţuirea şi dezvoltarea armonioasă a colectivităţilor locale, depinde aproape exclusiv şi în
egală măsură de capacitatea Primăriei şi a Consiliului Local:






de a înţelege contextele economic, legislativ şi cel privind fenomenului de
globalizare;
de a identifica obiectivele şi priorităţile de acţiune şi dezvoltare;
de a implementa proiecte concrete şi de a angaja reformele necesare;
de a atrage şi a motiva societatea civilă;
de a reabilita şi a dezvolta infrastructurile publice;
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de a crea un cadru instituţional şi un mediu de afaceri stimulant pentru
întreprinzătorii şi investitorii privaţi;

de a proteja şi a valoriza mediul şi resursele locale şi zonale;

de a amenaja spaţiul comunitar pentru a-i spori calităţii ambientale, şi de a
se integra în structuri asociative intercomunitare (între consilii locale limitrofe).


Responsabilitatea de a elabora, adopta şi respectiv de a aplica o strategie de dezvoltare pentru
comuna Românași, din județul Sălaj, revin așadar Consiliului Local, şi respectiv Primarului, ca
instituţie executivă, în conformitate cu atribuţiile lor legale.
Ca urmare a procesului de descentralizare, creşterea nivelului de autonomie locală măreşte
atât libertatea de decizie a Consiliului Local cât şi responsabilităţile sale de mediator şi
catalizator al vieţii economice şi sociale în care este chemat să joace un rol fundamental, în
strâns parteneriat cu societatea civilă şi cu mediul antreprenorial.
1.4. Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Românași
Procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Românași a fost iniţiat ca
răspuns la interesul exprimat de către Consiliului Local al comunei Românași pentru elaborarea
unui demers strategic. În cadrul acestui proces, au fost luate în calcul toate dimensiunile şi
caracteristicile factorilor cu care comunitatea se află în relaţii de interdependenţă, au fost
efectuate analize ale teritoriului şi s-au consultat documente strategice naționale, iar rezultatele
obținute au fost corelate cu date statistice, sondaje de opinie și analize efectuate în teren.
În vederea elaborării strategiei, prima întrebare fundamentală la care s-a căutat un răspuns a
fost: „Unde ne situăm în acest moment?”. S-au colectat date pentru ca pe baza lor să se
realizeze diagnoza și analiza comunității din comuna Românași la momentul actual. S-a realizat
analiza SWOT pentru a identifica pe ce se pot baza liniile directoare ale strategiei și care sunt
condițiile mai puțin prielnice care ar putea să prejudicieze demersurilor în timp.
S-a procedat la solicitări de date oficiale, interviuri și discuții libere cu angajații primăriei și alte
persoane cheie din comuna Românași. S-a urmărit colectarea unui volum considerabil de date,
din mai multe surse pentru a asigura astfel, prin metoda comparării, veridicitatea acestora și o
imagine de ansamblu. Colectarea de date relevante și într-o cantitate suficientă a fost necesară
pentru a radiografia eficient și real tema de interes. Pentru a obține date și informații oficiale s-a
recurs la solicitări către instituții care dețin baze de date relevante, spre exemplu: Institutul
Național de Statistică prin Direcția Județeană de Statistică Sălaj, Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor prin Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Sălaj, Oficiul Național al Registrului Comerțului prin Oficiul Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Sălaj etc.
A doua întrebare la care am încercat să formulăm un răspuns a fost: „Unde ne-ar plăcea să
ajungem / să ne vedem?”. Am considerat oportun să găsim cel puțin un răspuns empiric încă
din primele faze de lucru pentru ca pe baza acestor obiective generale identificate să se poată
clarifica în mod prioritar informațiile relevante pentru a fi colectate. S-a pornit în acest demers
cu rezerva că după realizarea analizei SWOT se va reveni asupra acestor obiective cu
eventuale completări și modificări.
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Capitolul 2.
PLANIFICAREA STRATEGICĂ LA NIVEL EUROPEAN, NAȚIONAL, REGIONAL
Elementele strategiei de dezvoltare durabilă ale comunei Românași, din județul Sălaj, se
fundamentează ținând cont de orientările strategice privind politica de coeziune la nivel
european și național, de prioritățile determinate de Strategia Europa 2020, de prioritățile stabilite
în Cadrul Strategic Comunitar pentru perioada 2014-2020, precum și de planificarea strategică
națională și regională.
Așadar, strategia a fost elaborată pe tipologia socio-economică, nevoile și potențialul de
dezvoltare ale comunei Românași, evidențiind corespondența cu prioritățile europene și
naționale, precum și cu tendințele de dezvoltare, la nivel național, regional și județean.
2.1.

Cadrul strategic european de dezvoltare durabilă

EUROPA 2020 - O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă
incluziunii
Comisia Europeană a dat publicității la data de 3 martie 2010, Comunicarea EUROPA 2020 –
O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii. Strategia
europeană de creștere economică pentru perioada 2011-2020 a apărut pe fondul unei crize
economico-financiare profunde și al intensificării provocărilor pe termen lung, precum
globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor, respectiv îmbătrânirea populației.
Scopul general al strategiei este acela de a ghida economia Uniunii Europene în deceniul
2011-2020 pentru ieșirea din criză, care ”[...] să transforme UE într-o economie inteligentă,
durabilă și favorabilă incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă,
productivitate și coeziune socială. Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a economiei
sociale de piață a Europei pentru secolul al XXI-lea.”
Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc:
 creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;
 creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al
utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive;
 creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării
forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.
Privitor la definirea direcției de evoluție până în anul 2020, Comisia Europeană propune
următoarele cinci obiective principale ale Uniunii Europene, interconectate și cruciale:
1) Ocuparea forței de muncă: 75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar
trebui să aibă un loc de muncă;
2) Cercetare și dezvoltare: 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (CD);
3) Schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei: o reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră majorată la 20% sau chiar 30% dacă există condiții favorabile în acest
sens, față de nivelurile înregistrate în anul 1990; creșterea ponderii surselor de energie
regenerabilă până la 20%; creșterea eficienței energetice cu 20%.
4) Educație: rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel
puțin 40% din generația tânără ar trebui să aibă studii superioare;
5) Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale: numărul persoanelor amenințate de
sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane.
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Cele cinci obiective principale ale Strategiei 2020 definesc poziția pe care UE dorește să o
atingă în 2020 și orientările integrate stabilesc orientările de politică pe termen mediu. În
vederea obținerii de rezultate, a fost pusă în aplicare o guvernanță economică mai puternică.
Ea traduce prioritățile tematice și obiectivele strategiei Europa 2020 într-un ciclu anual de
supraveghere multilaterală axată pe rapoartele naționale și pe recomandările specifice pentru
fiecare țară.1
Obiectivele sunt reprezentative pentru cele trei priorități - o creștere inteligentă, durabilă și
favorabilă incluziunii - dar nu sunt exhaustive: pentru a sprijini realizarea acestora. De aceea va
fi necesară întreprinderea unei game largi de acțiuni la nivelul național, al UE și internațional.
O reflectare în oglindă a transpunerii acestor obiective indică liniile care trebuie urmate și de
România în calitate de stat membru al UE.
Obiectivul

Ținta UE

Ocuparea forței de muncă
Cercetare și dezvoltare

Ținta România

75%

70%

3%

2%

Schimbările climatice și utilizarea durabilă a energiei:
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră

-20%

-19%

Creșterea ponderii surselor de energie
regenerabilă

20%

24%

20%

10%

Părăsirea timpurie a școlii

10%

11,30%

Învățământ terțiar

40%

26,70%

Creșterea eficienței energetice

Educație:

Lupta împotriva sărăciei și e excluziunii
sociale

20.000.000

580.000

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

Cele trei priorități reprezentative sunt structurate în șapte inițiative emblematice, pentru a
stimula realizarea de progrese în atingerea fiecărui obiectiv prioritar, astfel:

1

Elemente ale unui Cadru Strategic Comun 2014 – 2020 pentru Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul
Social European (FSE), Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul
European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM)
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 „O Uniune a inovării” pentru a îmbunătăți condițiile-cadru și accesul la finanțările pentru
cercetare și inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor
inovatoare în produse și servicii care creează creștere și locuri de muncă;
 „Tineretul în mișcare” pentru a consolida performanța sistemelor de educație și pentru
a facilita intrarea tinerilor pe piața muncii;
 „O agendă digitală pentru Europa” pentru a accelera dezvoltarea serviciilor de
internet de mare viteză și pentru a valorifica beneficiile pe care le oferă o piață digitală
unică gospodăriilor și întreprinderilor;
 „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor” pentru a permite
decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor, pentru a sprijini trecerea la o
economie cu emisii scăzute de carbon, pentru a crește utilizarea surselor regenerabile
de energie, pentru a moderniza sectorul transporturilor și a promova eficiența
energetică;
 „O politică industrială adaptată erei globalizării” pentru a îmbunătăți mediul de
afaceri, în special pentru IMM-uri, și a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și
durabile în măsură să facă față concurenței la nivel mondial;
 „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” pentru a moderniza piețele
muncii și a oferi mai multă autonomie cetățenilor, prin dezvoltarea competențelor
acestora pe tot parcursul vieții în vederea creșterii ratei de participare pe piața muncii și
a unei mai bune corelări a cererii și a ofertei în materie de forță de muncă, inclusiv prin
mobilitatea profesională;
 „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea socială și
teritorială, astfel încât beneficiile creșterii și locurile de muncă să fie distribuite echitabil,
iar persoanelor care se confruntă cu sărăcia și excluziunea socială să li se acorde
posibilitatea de a duce o viață demnă și de a juca un rol activ în societate2.
2.2.

Cadrul strategic comun (CSC) 2014 - 2020

Atingerea țintelor din Strategia 2020 presupune contribuția tuturor politicilor comune, inclusiv a
politicii de coeziune, într-o manieră complementară, bazată pe sprijinul reciproc. Cadrul
Strategic Comun (CSC) răspunde acestei necesități fundamentale de sinergii politice, și
transpune obiectivele priorităților UE pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii în acțiuni-cheie pentru viitoarele Fonduri Structurale (fondurile CSC). Dispunând de o
serie de precondiționalități (un cadru integrat pentru investiții, un sistem de aplicare verificat,
asumarea responsabilității la fața locului, un parteneriat progresiv și abordări intersectoriale),
fondurile CSC pot contribui la succesul Strategiei Europa 2020.
Conform analizei anuale a creșterii din 2012, statele membre trebuie să acorde o atenție
specială stabilirii de priorități pentru cheltuielile care favorizează creșterea în domeniile
educației, cercetării, inovării și energiei, precum și asigurării eficienței acestor cheltuieli.
O atenție deosebită trebuie acordată pentru menținerea sau consolidarea extinderii și eficacității
serviciilor de ocupare a forței de muncă și a politicilor active pe piața muncii, cu accent asupra
șomajului în rândul tinerilor, precum și pentru facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare.
Conform Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind dispozițiile comune
sunt propuse o serie de mecanisme care să încurajeze abordarea integrată în ceea ce privește
programarea în vederea coordonării și obținerii de sinergii în timpul punerii în aplicare. Conform

2
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regulamentului, sunt prevăzute două mecanisme pentru a facilita dezvoltarea unor abordări la
nivel local și sub-regional: dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității și
investițiile teritoriale integrate pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune3.
Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității (bazată pe experiența inițiativei
LEADER în cadrul dezvoltării rurale) vizează creșterea eficacității și a eficienței strategiilor de
dezvoltare teritorială, delegând procesul de luare a deciziilor și de punere în aplicare către un
parteneriat local format din actorii din sectorul public și cel privat și din actorii societății civile.
Definirea ascendentă a nevoilor de dezvoltare, a obiectivelor și direcțiilor de acțiune locale
trebuie să țină cont de prioritățile stabilite în documentele programatice naționale și regionale.
Abordarea integrată în ceea ce privește punerea în aplicare a fondurilor CSC mai presupune
investiții teritoriale integrate pentru FEDR, FSE și FC. O investiție teritorială integrată (ITI) este
un instrument care prevede acorduri de realizare integrată pentru investițiile care aparțin mai
multor axe prioritare ale unuia sau mai multor programe operaționale. Finanțările provenind din
mai multe axe și programe prioritare pot fi grupate într-o strategie de investiții integrată pentru
un anumit teritoriu sau domeniu funcțional. Aceasta poate lua forma unei strategii integrate
pentru dezvoltarea urbană, dar și pentru cooperarea intermunicipală în anumite teritorii,
permițând autorităților de management să delege punerea în aplicare a unor părți ale mai
multor axe prioritare către un organism unic (o autoritate locală), pentru a se asigura că
investițiile sunt efectuate în mod complementar.
În cadrul unei ITI, anumite componente pot fi puse în aplicare prin dezvoltarea locală plasată
sub responsabilitatea comunității, combinând cele două abordări.
Potrivit aceluiași regulament sunt propuse noi mecanisme pentru a încuraja dezvoltarea de
operațiuni integrate. Astfel, o operațiune poate beneficia de sprijin din partea unuia sau mai
multor fonduri CSC sau al unui alt instrument al UE. Acest lucru permite implementarea de
către un beneficiar unic a unui anumit număr de proiecte utilizând diferite surse din cadrul
fondurilor CSC și, în anumite cazuri, din partea altor instrumente ale UE. O pre-condiție este
evitarea dublei finanțări în cadrul fondurilor CSC sau al unui instrument al UE. Planul de acțiune
comun este un tip de operațiune integrată, a cărui gestionare financiară se realizează exclusiv
pe baza realizările și rezultatele convenite de comun acord între Statul Membru și Comisie.
Reprezintă un grup de proiecte care sunt implementate de către un beneficiar desemnat, care
poate fi finanțat prin FSE și FEDER, care nu include infrastructuri. Planul de acțiune poate face
parte dintr-unul sau din mai multe programe operaționale, constituind un instrument util pentru
planificarea integrată a diferitelor fonduri în vederea atingerii unui obiectiv comun.
2.3. Cadrul strategic național
Strategia de dezvoltare Durabilă a României stabilește obiective concrete pentru trecerea,
într-un interval de timp rezonabil și realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare
adăugată înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaștere și inovare, orientat spre
îmbunătățirea continuă a calității vieții oamenilor și a relațiilor dintre ei în armonie cu mediul
natural.
3

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European de
Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime, care fac obiectul Cadrului Strategic Comun, precum și de stabilire a
unor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de
Coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
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Ca orientare generală, strategia vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe
termen scurt, mediu și lung:
 Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor Uniunii Europene la principalii
indicatori ai dezvoltării durabile;
 Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu din acel an al
țărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.
Îndeplinirea acestor obiective strategice va asigura, pe termen mediu și lung, o creștere
economică ridicată și, în consecință, o reducere semnificativă a decalajelor economico-sociale
dintre România și celelalte state membre ale UE.
La nivelul Statelor Membre, Strategia Europa 2020 este implementată prin intermediul
Programelor Naționale de Reformă (PNR).
Obiective privind Strategia pentru transport durabil pe perioada 2007-2013 și 2020, 2030:







modernizarea și dezvoltarea rețelei de transport de interes european și național;
creșterea condițiilor de siguranță și a calității serviciilor;
liberalizarea pieței interne de transport;
stimularea dezvoltării economiei și a competitivității;
întărirea coeziunii sociale și teritoriale la nivel regional și național;
compatibilitatea cu mediul înconjurător.

Obiective privind Strategia de transport intermodal în România 2020:






modernizarea și/sau construirea unor terminale intermodale și a infrastructurii aferente;
realizarea unor servicii intermodale de calitate;
implementarea unui sistem de urmărire, planificare și management a transportului;
intermodal de marfă, utilizând sistemele inteligente de transport disponibile pe piață;
stimularea promovării sistemului național de transport intermodal.

Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Național al României 2007-2026 are ca principale
obiective transformarea României într-o destinație turistică de calitate pe baza patrimoniului
său natural și cultural.
Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritorială România 2030 are următoarele obiective:
 Valorificarea periferalității prin dezvoltarea rolului de conector și releu la nivel continental
și intercontinental;
 Racordarea la rețeaua europeană de poli și coridoare de dezvoltare;
 Structurarea și dezvoltarea echilibrată a rețelei de localități urbane;
 Afirmarea solidarității urban-rural;
 Dezvoltarea rurală;
 Consolidarea și dezvoltarea legăturilor inter-regionale ca suport al dezvoltării regionale;
 Dezvoltarea adecvată a diferitelor categorii de teritorii;
 Creșterea competitivității teritoriale;
 Protejarea, dezvoltarea și valorificarea patrimoniului natural și cultural.
Prin complexitatea proceselor și fenomenelor, prin amplitudinea provocărilor și problemelor care
necesită soluționare, dezvoltarea durabilă a României a încetat să mai fie atributul exclusiv al
12

elitelor politice, economice și intelectuale. În egală măsură, dezvoltarea durabilă a țării privește
pe fiecare cetățean al României și, în consecință, necesită antrenarea, implicarea și participarea
activă a acestuia, în cele mai adecvate modalități, potrivit cu interesele și capacitatea sa de a
contribui la sustenabilitatea progresului economic și social al țării.
2.4. Arhitectura fondurilor europene nerambursabile în perioada 2014-2020
Proiectul legislativ UE pentru perioada 2014 – 2020 face referire la următoarele premise care
stau la baza procesului de programare a fondurilor europene nerambursabile alocate în viitorul
exercițiu financiar:
 concentrarea tematică asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020 pentru o “creştere
inteligentă, durabilă şi incluzivă”, transpuse în CSC la nivel european;
 un cadru unic de programare la nivelul fiecărui stat membru – numit Contract/Acord de
Parteneriat (C/AP) 2014-2020, care va acoperi instrumentele structurale şi fondurile
destinate dezvoltării rurale şi pescuitului, respectiv: Fondul European pentru Dezvoltare
Regională (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), FEADR
(Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) şi FEPM (Fondul European pentru
Pescuit şi Afaceri Maritime);
 posibilitatea elaborării unor programe multi-fond în cazul implementării instrumentelor
structurale;
 oportunităţi extinse pentru abordarea teritorială a programării;
 un accent crescut pe performanţa şi monitorizarea rezultatelor;
 impunerea unor condiţionalităţi macroeconomice, ex-ante şi ex-post pentru
accesarea/cheltuirea fondurilor;
 simplificarea procesului de implementare şi un mai bun management al fondurilor.4
Noutăți privind fondurile europene
Comisia Europeană a efectuat o comparaţie între cadrele financiare multianuale pentru
perioadele 2007-2013 şi 2014-2020.
Noutăți în materie de creștere economică, locuri de muncă și coeziune
Facilitatea „Conectarea Europei” este o schemă cu totul nouă destinată finanțării
infrastructurilor prioritare de interes paneuropean în domeniile transporturilor, energiei și TIC.
Facilitatea va fi gestionată în mod centralizat de Comisia Europeană și va fi finanțată din
bugetul politicii de coeziune, dintr-o nouă secțiune a bugetului. Ratele de cofinanțare din
bugetul UE vor fi mai ridicate în cazul investițiilor din regiunile mai sărace ale Europei.
Se propun instrumente de finanțare inovatoare pentru a accelera și pentru a garanta investiții de
mai mare anvergură, care ar putea fi realizate doar prin intermediul finanțării publice, în special
obligațiuni UE pentru finanțarea proiectelor.
Finanțarea acțiunilor de coeziune va continua să se concentreze pe regiunile și statele membre
cel mai puțin dezvoltate. Cu toate acestea, pentru a facilita procesul de excludere progresivă a
regiunilor din obiectivul de convergență și pentru a plasa pe aceeași poziție regiunile cu același
nivel de prosperitate, se va crea o nouă categorie de regiuni de tranziție.

4

Extras din Memorandum, emis de dl. Leonard ORBAN, tema: Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind
pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020
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Fondurile de coeziune se vor concentra pe investițiile care contribuie la atingerea obiectivelor
cuantificate stabilite în Strategia Europa 2020, pe baza unor dispoziții specifice privind
condiționalitatea. Condiționalitatea va fi de două tipuri: condiții ex ante, care trebuie îndeplinite
înainte de efectuarea plăților, și condiții ex post, care vor permite eliberarea de fonduri
suplimentare numai dacă se constată obținerea rezultatelor scontate.
Fondul social european va sprijini acțiuni structurale de coeziune economică, socială și
teritorială, prin intermediul a patru mari domenii de investiții: ocuparea forței de muncă,
educație, incluziune socială, îmbunătățirea sistemului de administrație publică.
De asemenea, punerea în aplicare va fi simplificată în vederea diminuării sarcinii administrative
care le revine statelor membre.
Fondul european de ajustare la globalizare va continua să ofere sprijin pentru lucrătorii
disponibilizați ca urmare a unor schimbări structurale majore. În plus, acest fond își va extinde
domeniul de aplicare pentru a reduce impactul noilor acorduri comerciale asupra agricultorilor.
Noutăți în materie de cercetare și inovare
Cele mai importante trei programe de finanțare pentru cercetare și dezvoltare (Programul pentru
competitivitate și inovare, Al șaptelea program-cadru și Institutul European de Inovare și
Tehnologie) vor fi reunite într-un cadru strategic comun, Orizont 2020, pentru a elimina
fragmentarea și pentru a evita suprapunerile.
Schemele de finanțare vor fi standardizate și simplificate. De asemenea, pentru toate schemele
de finanțare va exista un set unic de reguli privind participarea, auditul, structurile de sprijin,
difuzarea rezultatelor și schemele de rambursare.
În ceea ce privește finanțarea, instrumentele financiare inovatoare vor ajuta la mobilizarea
investițiilor private precum parteneriatele public-privat.
Noutăți în materie de agricultură și mediu
Ecologizarea a 30% din plățile directe către fermieri: pentru a se asigura că politica agricolă
comună (PAC) contribuie la îndeplinirea de către UE a obiectivelor de mediu și a celor legate de
politica climatică, 30% din plățile directe vor fi condiționate de respectarea unei serii de cele
mai bune practici în materie de mediu, în plus față de obligațiile în materie de
ecocondiționalitate existente.
Convergența plăților: nivelurile ajutorului direct acordat pentru fiecare hectar vor fi adaptate
progresiv (ținând seama de diferențele care există în continuare în ceea ce privește nivelurile de
salarizare și costurile de producție) pentru a se asigura o repartizare mai echitabilă a plăților
directe între fermierii europeni. Până în 2020, statele membre cu plăți directe mai mici de 90%
din media UE ar trebui să reducă diferența dintre nivelul actual și 90% din media UE cu o
treime. Această convergență va fi finanțată în mod proporțional de statele membre al căror
nivel de plăți directe se situează peste media UE.
Plafonarea nivelului plăților directe prin limitarea nivelului de bază al ajutorului direct pentru
venit de care pot beneficia exploatațiile agricole de dimensiuni mari, ținând seama, în același
timp, de economiile de scară ale unor structuri mai mari și de locurile de muncă directe pe care
le generează acestea. Propunerea va permite reutilizarea economiilor în cadrul alocării
bugetare pentru dezvoltare rurală și, prin urmare, menținerea acestora în pachetele financiare
ale statelor membre care au realizat aceste economii.
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Alocarea fondurilor de dezvoltare rurală se va baza pe criterii mai obiective și va fi mai bine
orientată către îndeplinirea obiectivelor acestei politici. Acest lucru va asigura un tratament mai
echitabil al agricultorilor care desfășoară aceleași activități.
Noutăți în materie de mediu și politici climatice
Prioritățile aferente politicii de mediu și politicile climatice vor fi „integrate” în toate
instrumentele-cheie de finanțare ale UE, printre care se numără coeziunea, agricultura,
afacerile maritime și pescuitul, cercetarea și inovarea, precum și în programele de asistență
externă.
Obiectivul este mărirea până la cel puțin 20% a ponderii cheltuielilor legate de politicile
climatice, prin intermediul contribuțiilor acordate de la diversele domenii de politică, sub rezerva
unor date concludente rezultate în urma evaluărilor impactului. Această abordare va contribui,
de asemenea, la evitarea unei creșteri a numărului de programe și la reducerea la minimum a
sarcinii administrative.
Programul LIFE+ va fi continuat și va include mai multe acțiuni în domeniul climatic. Un
subprogram consacrat politicilor climatice se va axa pe proiecte-pilot și pe proiecte
demonstrative la scară mică. Vor fi utilizate proiecte integrate, de exemplu, pentru a promova
strategii transfrontaliere de adaptare în zonele predispuse la inundații. Gestionarea viitorului
program ar trebui să rămână centralizată, dar unele sarcini ar putea fi delegate unei agenții
executive existente.
Noutăți în materie de justiție, sănătate și securitate
Instrumentul financiar de protecție civilă (IFPC) va fi reînnoit pentru a răspunde diferitelor
aspecte legate de gestionarea dezastrelor, și anume un răspuns mai coerent și mai bine integrat
în cazuri de urgență, o mai bună pregătire pentru gestionarea dezastrelor și acțiuni inovatoare
pentru reducerea riscului de dezastre.
În domeniul afacerilor interne, numărul fondurilor va fi limitat la două: Fondul pentru migrație și
azil și Fondul pentru securitatea internă. Ambele fonduri vor avea o dimensiune externă pentru
a asigura continuitatea finanțării, începând în UE și continuând în țări terțe.
Comisia prevede, de asemenea, o trecere de la programarea anuală la o programare
multianuală, axată pe obținerea de rezultate, reducându-se astfel volumul de muncă
administrativă a tuturor actorilor implicați.
Diferitele programe existente în domeniul justiției vor fi reunite în cadrul unui program „Justiție”
și a unui program „Drepturi și cetățenie” pentru a simplifica sistemul de finanțare și pentru a spori
coerența și consecvența tuturor activităților finanțate.
Noul program „Sănătate pentru creștere” va fi orientat către acțiuni cu o valoare adăugată clară
a UE, în conformitate cu prioritățile Strategiei Europa 2020. Scopul principal este să se
colaboreze cu statele membre pentru a proteja cetățenii de amenințările transfrontaliere la
adresa sănătății, a spori viabilitatea sistemului de servicii de sănătate și a îmbunătăți sănătatea
populației, încurajând în același timp inovarea în domeniul sănătății.
Noutăți pe scena mondială
Un singur instrument integrat de preaderare pentru a reflecta fondurile structurale, Fondul de
coeziune și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR).
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Înlocuirea programelor din țările industrializate și emergente cu un nou instrument de
parteneriat care să sprijine diplomația publică, o abordare comună și promovarea comerțului și a
convergenței în materie de reglementare.
Crearea unui instrument panafrican care să sprijine punerea în aplicare a strategiei comune
Africa-Europa, concentrându-se pe activități transregionale și continentale.
Noutăți în materie de finanțare a bugetului UE
Se propune o reformă a sistemului de resurse proprii, care constă în eliminarea actualei
resurse proprii bazate pe TVA și în crearea a două noi resurse proprii, respectiv una bazată pe
o parte din încasările unei taxe pe tranzacțiile financiare (TTF), iar cealaltă pe veniturile
provenite din taxa națională pe valoarea adăugată. Scopul nu este majorarea bugetului UE, ci
contribuirea la eforturile naționale de consolidare bugetară, prin reducerea contribuțiilor directe
de la bugetele statelor membre. Modificările propuse vor simplifica, de asemenea, contribuțiile
existente la buget și vor consolida legătura dintre politicile UE și finanțarea UE.
La 28 septembrie 2011, s-a propus o directivă privind TTF a UE. TTF se va aplica pe teritoriile
celor 27 de state membre și nu va acoperi tranzacțiile efectuate de persoane fizice sau de
întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), cum ar fi împrumuturile ipotecare, împrumuturile bancare
contractate de IMM-uri sau contractele de asigurare. Nu se vor impozita nici tranzacțiile de
schimb valutar, nici majorările de capital efectuate de către întreprinderi sau organisme publice.
O astfel de taxă există deja în 10 state membre, dar acțiunea la nivelul UE este mai adecvată
pentru a se evita denaturarea și pentru a reduce fragmentarea pieței interne.
Estimările preliminare indică faptul că în întreaga UE veniturile generate de această taxă ar
atinge anual 57 miliarde EUR, în funcție de reacțiile pieței. O parte din venituri ar putea fi
folosite ca resurse proprii pentru bugetul UE, ceea ce ar duce la reducerea contribuțiilor
naționale la bugetul UE și la diminuarea presiunii exercitate asupra bugetelor naționale.
Noua resursă proprie bazată pe TVA va crea o legătură reală între nivelul național și nivelul UE
și va stimula armonizarea suplimentară a sistemelor naționale de TVA. Aceasta va oferi UE
venituri semnificative și stabile la costuri administrative și de asigurare a conformității limitate
pentru administrațiile naționale și întreprinderi.
Când este vorba despre resursele proprii, Consiliul adoptă o decizie în unanimitate, după ce se
consultă cu Parlamentul European. Decizia trebuie ratificată de toate statele membre, în
conformitate cu prevederile lor constituţionale.
Noutăți în materie de mecanisme de corecție
Se prevede, de asemenea, o simplificare a mecanismelor de corecție, prin înlocuirea actualului
sistem complex cu un sistem simplu de reduceri forfetare ale contribuțiilor bazate pe VNB
plătite de către statele membre. Reforma propusă se bazează pe principiile convenite la
Fontainebleau în 1984, prin care “orice stat membru a cărui sarcină bugetară este excesivă în
raport cu prosperitatea sa relativă poate beneficia de o corecție la momentul potrivit”.
2.5. Capacitatea de absorbție a fondurilor nerambursabile
Un subiect extrem de dezbătut cu privire la fondurile europene, se referă la capacitatea de
absorbție. S-au efectuat numeroase analize în acest sens, încercându-se să se măsoare
capacitatea de absorbție și să se compare cu gradul de absorbție al altor state.
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Unul dintre studiile realizate pentru Directoratul pentru Politica Regională al Comisiei Europene
DG Regio (2002) arată că există trei factori care influențează în mod decisiv capacitatea de
absorbție, și anume:
 situația macro-economică;
 situația cofinanțării;
 capacitatea administrativă.
Se consideră că al patrulea indicator al capacității de absorbție ar putea fi reprezentat de
maturitatea întregii societăți în ceea ce privește managementul proiectelor, al programelor și al
portofoliilor de proiecte. Am putea constata la finalizarea implementării proiectelor, că s-a
înregistrat o absorbție de 100%, dar impactul nu este cel preconizat, iar dezvoltarea la nivel
comunitar nu s-a realizat așa cum ne-am propus. Situația ar fi cea mai costisitoare, în sensul
că, ar crea o aparență de succes și ar exercita o povară asupra cheltuielilor publice, prin
necesitatea asigurării cofinanțării.
Etapele în accesarea fondurilor europene
Etapele în accesarea fondurilor europene sunt:











elaborarea strategiei de dezvoltare a județului / localității, identificarea și prioritizarea
proiectelor;
consultarea factorilor interesați (a publicului) pe parcursul acestui proces;
dezvoltarea proiectului (fie apelând la o firmă de profil, selectată în urma unui proces de
achiziție publică, fie prin resursele umane proprii ale instituției solicitante);
identificarea unei surse de finanțare;
completarea și depunerea Cererii de finanțare;
evaluarea și selecția proiectelor;
îndeplinirea condițiilor pre-contractuale (cu predilecție în cazul proiectelor de
infrastructură);
semnarea Contractului de finanțare;
implementarea proiectului;
evaluarea și auditarea proiectului.

În situația proiectelor de infrastructură, care presupun o documentație laborioasă, după
identificarea obiectivului de realizat, se parcurg următorii pași:












realizarea unui studiu de prefezabilitate (se recomandă pentru proiecte cu valori mari și
soluții tehnice diferite);
elaborarea caietului de sarcini pentru realizarea studiului de fezabilitate;
atribuirea contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate;
elaborarea studiului de fezabilitate, inclusiv analiza cost-beneficiu;
elaborarea bugetului;
elaborarea studiului de impact asupra mediului de către o firmă de profil;
aprobarea studiului de fezabilitate;
elaborarea cererii de finanțare pe baza studiilor efectuate de către o firmă de
consultanță sau cu resurse proprii, dacă este cazul;
elaborarea altor documente, dacă este cazul (de ex. strategie de marketing, strategie
de vizitare, matricea cadru logic, etc.);
completarea dosarului proiectului cu alte documente solicitate;
depunerea proiectului.
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Principalele etape în verificarea, evaluarea și selecția proiectelor sunt:





verificarea conformității administrative;
verificarea eligibilității solicitantului și a eligibilității proiectului;
evaluarea tehnică și financiară;
evaluarea strategică (nu este necesară în toate cazurile).

Criteriile de evaluare potențiale se pot referi la:
 relevanța proiectului față de obiectivele programului, axei, domeniului, măsurii pentru
care a fost depus spre finanțare;
 calitatea soluției tehnice;
 maturitatea proiectului;
 durabilitatea (sustenabilitatea) proiectului;
 capacitatea solicitantului de a implementa, opera și gestiona proiectul.
Principalele repere ale procesului de programare 2014-2020
1. Ministerul Afacerilor Europene – coordonator al procesului de programare a fondurilor
europene 2014-2020 şi de negociere a documentelor programatice cu Comisia
Europeană;
2. Organisme responsabile cu elaborarea documentelor de programare regională:
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Autoritatea de Management pentru
Programul Operaţional Regional;
 Agenţiile pentru Dezvoltare Regională.
3. Documente de programare regională pentru perioada 2014 – 2020:
 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională;
 Planuri pentru Dezvoltare Regională;
 Program / Programe Operaţionale Regionale.
4. Organisme responsabile cu dimensiunea teritorială a documentelor de programare:
 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului – Direcția Generală Dezvoltare Teritorială.
5. Documente ce fundamentează abordarea teritorială pentru perioada 2014 – 2020:
 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României.
2.6. Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2014-2020
Comuna Românași din județul Sălaj, aparţine de Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.
ADR Nord-Vest, împreună cu reprezentanţi ai organizaţiilor relevante în domeniul dezvoltării
regionale, au elaborat Planul de Dezvoltare Regională (PDR) ca bază pentru fundamentarea
strategiei naţionale de dezvoltare regională şi a documentelor de programare necesare pentru
următoarea perioadă de programare 2014-2020.
Planul de dezvoltare regională (PDR) este principalul document de planificare elaborat la nivel
regional şi reflectă politicile de dezvoltare relevante la nivel naţional în raport cu nevoile
specifice la nivel de regiune, dar şi cu direcţiile strategice de politică ale celorlalţi principali
finanţatori ai programelor de dezvoltare aferente regiunii respective. Documentul poate
reprezenta baza strategică pentru fundamentarea proiectelor iniţiate la nivelul regiunii şi poate
să fie luat în considerare de autorităţile naţionale pentru fundamentarea programelor de
finanţare pentru următoarea perioadă de programare.
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Planificarea are în vedere atât fondurile externe (europene) cât şi interne
(naţionale/guvernamentale, regionale, locale). PDR a fost realizat în conformitate cu orientările
metodologice elaborate de către Ministerul Dezvoltării Regionale ce vizează atât conţinutul
Planurilor de Dezvoltare Regională cât și cadrul partenerial de elaborare, consultare și aprobare
al acestora, fiind modificat în urma analizei ex-ante.
Prin activitatea de planificare ADR Nord-Vest își propune să contribuie la realizarea celor trei
obiective de bază ale politicii de dezvoltare regională în România, stipulate în Legea nr.
315/2004 privind dezvoltarea regională: diminuarea dezechilibrelor regionale existente,
corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor şi stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere.
PDR 2014-2020 porneşte de la analiza cantitativă şi calitativă a condiţiilor existente şi a
tendinţelor înregistrate în perioada de programare trecută (2007-2013) la nivelul regiunii de
dezvoltare Nord-Vest (Transilvania Nord) în domenii legate de : resursele naturale, sistemul de
aşezări, structura socio-demografică a populaţiei, infrastructura, mediul, economia, turismul,
agricultura şi dezvoltarea rurală şi administraţia şi buna guvernanţă. Analiza situaţiei existente
se încheie cu evidenţierea potenţialului şi a nevoilor specifice regiunii, prin intermediul analizei
punctelor tari și slabe, oportunităţilor și ameninţărilor (SWOT).
Pe baza acestor informaţii, a viziunii de dezvoltare pe termen lung, precum şi a contextului de
planificare şi programare de la nivel naţional şi european privind politica de coeziune pentru
perioada 2014-2020, au fost formulate obiective, priorităţi şi acţiuni specifice de dezvoltare ale
regiunii pentru exerciţiul financiar 2014-2020.
PDR 2014-2020 oferă cadrul necesar pentru identificarea şi integrarea/corelarea proiectelor la
nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, pe baza priorităţilor de dezvoltare pentru următoare
perioadă de programare. Astfel documentul conţine şi un portofoliu de proiecte prioritare
strategice. Prin acest portofoliu se dorește contribuirea la creşterea absorbţiei şi impactului
fondurilor la nivel regional. De asemenea, se speră, că în acest mod impactul asupra dezvoltării
regiunii ar fi unul mult mai puternic, investiţiile prioritare finanţate din fonduri europene sau
guvernamentale fiind multiplicate prin investiţiile realizate din fonduri private utilizate pentru
proiecte complementare, conexe celor prevăzute în cadrul portofoliului de proiecte strategice la
nivel regional.
Realizarea PDR Nord-Vest 2014-2020 are în vedere prevederile principalelor documente
strategice şi de planificare de la nivel european şi naţional. Procesul în sine s-a desfășurat în
contextul intenţiei regionalizării administrative, respectiv descentralizării.
Context macroregional
Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării este un mecanism comunitar de cooperare
a statelor din bazinul Dunării, destinat dezvoltării economice şi sociale a macroregiunii
dunărene, prin consolidarea implementării în regiune a politicilor şi legislaţiei UE.
SUERD este a doua strategie macro-regională a UE la care participă 14 state: nouă state
membre UE (Austria, România, Bulgaria, Cehia, Croaţia, Germania – ca stat federal şi prin
landurile Baden-Württemberg şi Bavaria, Slovacia, Slovenia, Ungaria) şi cinci state nemembre
UE (Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, Serbia, Republica Moldova şi Ucraina).
Strategia este structurată pe patru mari obiective:
 interconectarea regiunii Dunării;
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 protejarea mediului în regiunea Dunării;
 creşterea prosperităţii în regiunea Dunării;
 consolidarea regiunii Dunării.
Fiecărui obiectiv al Strategiei îi corespund domenii specifice de acţiune, grupate pe 11 arii
prioritare.
Contextul național
Acordul de parteneriat 2014-2020 dintre Comisia Europeană şi România (aprobat de CE în 7
august 2014) - are ca obiectiv global reducerea discrepanţelor de dezvoltare economică şi
socială dintre România şi statele membre UE, provocările în materie de dezvoltare fiind:
competitivitatea, oamenii şi societatea, infrastructura, resursele, respectiv administraţia şi
guvernarea.
Priorităţile de dezvoltare teritorială stabilite prin Acord pentru perioada 2014-2020 vizează:
îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru comunităţile locale şi regionale, consolidarea reţelei urbane
prin dezvoltare policentrică şi specializare teritorială, promovarea parteneriatelor rural-urbane,
creşterea accesibilităţii şi conectivităţii prin: creşterea accesibilităţii la marile aglomeraţii urbane
şi îmbunătăţirea accesibilităţii între aglomeraţiile urbane majore, acces echitabil la servicii de
interes general şi conectarea zonelor rurale la reţeaua majoră de transport şi la utilităţile publice
de nivel mai înalt (urban).
Context regional
Procesul de planificare a dezvoltării la nivel regional oferă o bază strategică fundamentală
pentru includerea măsurilor și a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe
de finanțare indiferent de sursele de finanțare ale acestor programe:
 procesul s-a desfăşurat parţial în contextul dezbaterilor privind regionalizarea /
descentralizarea;
 existenţa unei viziuni de dezvoltare adoptată în decursul procesului anterior de
planificare, care acoperă intervalul rămas până în 2020;
 majoritatea administraţiilor publice nu au documente de planificare pentru orizontul
2020; există puţine administraţii publice locale care au elaborat strategii de dezvoltare
locală şi au identificat proiecte prioritare pentru perioada 2014-2020;
 accent mai mare pe politici integrate teritorial;
 există puţine proiecte de investiţii mature fără finanţare (mult mai puţine comparativ cu
perioada 2005-2007 aflate în ,,project pipeline” datorită modalităţii diferite de selecţie
adoptate faţă de perioada de pre-aderare) şi de asemenea resursele financiare ale
beneficiarilor sunt insuficiente pentru pregătirea de proiecte.
Principiile procesului de planificare
Principiile procesului de planificare 2014-2020 sunt:
 Programare orientată pe rezultate;
 Parteneriat – dezvoltarea unei structuri parteneriale cuprinzătoare formată din actori
relevanţi la nivel regional: autorităţi publice şi alte instituţii publice de la nivel judeţean
sau local, parteneri economici şi sociali, reprezentanţi ai societăţii civile. Parteneriatul
include elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea Planului de dezvoltare
regională;
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 Complementaritate, coerenţă, coordonare şi conformitate – se asigură coerenţa cu
politicile, priorităţile şi obiectivele de la nivel European şi naţional, complementaritatea
cu alte instrumente financiară în afara IS, coordonarea cu intervenţiile BEI sau alte
instrumente financiare şi conformitatea cu legislaţia europeană şi naţională.
În consonanţă cu Strategia „Europa 2020”, pentru perioada 2014-2020 s-a decis să se acorde o
atenţie deosebită dimensiunii (coeziunii) teritoriale, respectiv asociaţiilor metropolitane şi GALurilor (Grupuri de Acţiune Locală5), astfel încât să se asigure o concentrare necesară a
investiţiilor pentru un impact mai mare al acestora în teritoriu, la nivelul comunităţilor locale.
Principiile orizontale avute în vedere în cursul procesului de planificare, în conformitate cu
cadrul european sunt:
 Dezvoltare durabilă – întreprinderea unor acţiuni de-a lungul ciclului de planificare în
scopul de a evita sau reduce efectele dăunătoare mediului şi de a asigura beneficii nete
pe plan social, climatic şi de mediu;
 Egalitate între bărbaţi şi femei şi nediscriminarea – se asigură promovarea egalităţii
între bărbaţi şi femei şi se iau măsurile adecvate pentru prevenirea oricărei discriminări
bazate pe sex, rasă sau origine etnică, religie sau convingeri, handicap, vârstă sau
orientare sexuală atât în etapa de pregătire cât şi în cea de implementare a PDR;
 Accesibilitatea – adoptarea măsurilor necesare pentru a preveni orice discriminare
bazată pe handicap, contribuind astfel la garantarea unui mediu fără obstacole pentru
persoanele cu handicap şi inclusiv persoanelor în vârstă;
 Abordarea schimbărilor demografice - aborda problemele demografice - mai ales cele
legate de reducerea populaţiei active - şi pentru a genera creştere economică într-o
societate în curs de îmbătrânire, asigurând acces îmbunătăţit la educaţie, servicii şi
locuri de muncă;
 Atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea - atenuarea schimbărilor
climatice şi adaptarea la acestea, respectiv prevenirea riscurilor sunt integrate în
procesul de planificare.

5 Grupurile de Acţiune Locală (GAL) sunt entităţi ce reprezintă parteneriate public – private, desemnate într-un teritoriu

rural omogen care vor implementa o strategie integrată pentru dezvoltarea teritoriului
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Capitolul 3.
ANALIZA DIAGNOSTIC A COMUNEI ROMÂNAȘI
3.1.

Audit teritorial

a.) Prezentarea geografică și fizică
Teritoriul administrativ al comunei Românași (mai demult Unguraș, în maghiară Alsóegregy) cu
o suprafaţă de 66,36 km² are în componenţă 6 localităţi: Românaşi, sat reşedinţă de comună
și satele Chichişa, Ciumărna, Păuşa, Poarta Sălajului şi Romita. Spre vest, teritoriul
comunei se întinde până în Culmea Meseşului, în bazinul hidrografic al Ciumărnii, cuprinzând şi
pasul cu acelaşi nume, pas prin care se face legătura între Depresiunea Almaş – Agrij şi marea
Depresiune a Silvaniei, spre Zalău.

Figura nr. 1: Amplasarea comunei ROMÂNAȘI în judeţul Sălaj (culoarea roz) - sursa: Wikipedia

Satul Românaşi
Satul Românași este o localitate în județul Sălaj, Transilvania, România și reședința comunei
Românași.
Localitatea Românași este așezată în interiorul Depresiunii Almaș - Agrij, pe valea Agrijului.
În apropierea localității a existat Castrul roman Largina, fapt care dovedește importanța poziției
geostrategice a satului în apărarea trecătorii de peste Meseș. Rolul de apărare a continuat și în
perioada feudală.
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În evul mediu a fost vamă de sare. În anul 1310 a obținut dreptul de a vămui toate mărfurile
străine care erau transportate peste Meseș. Între 1600-1803 localitatea a fost complet pustiită,
după care a fost colonizată cu români.6
Atestarea documentară a așezării datează din anul 1305.
La recensământul din 1930 localitatea Unguraș număra 974 locuitori, dintre care 907 ortodocși,
34 mozaici, 14 greco-catolici, 11 romano-catolici, 4 reformați, 2 luterani și 2 unitarieni.7

Figura nr. 2: Românași în Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1773 - sursa: Wikipedia

Satul Chichişa
Satul Chichişa este cea mai apropiată localitate de Românaşi. Este situat la nord – est de
centrul comunei pe DJ 108A. În anul 2002 număra 253 de persoane, 131 bărbaţi şi 122 femei,
iar numărul gospodăriilor era de 71.

6
7

Heinz Heltmann, Gustav Servatius, Reiseführer Siebenbürgen, Thaur bei Innsbruck 1993, pag. 50.
Recensământul general al populației României din 29 Decembrie 1930, vol. II, pag. 717
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Figura nr. 3: Chichişa în Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1773 - sursa: Wikipedia

Satul este atestat documentar după unele documente din anul 1408, iar din 1438 cu numele
maghiar de Nyarla, Also-Nyarlo, 1461 Nyarlo, 1470 Alsokékés, 1760 Alsó-Kékésnyarló, 1808
Tyekisul de dzosz (Lipszky), 1850 Alsó Kékes Nyárló Tyityise, 1854 Titişea, 1913 Alsónyárló,
Chichişa, 1930 Chichişa.
Dacă acordăm mai multă atenţie toponimelor maghiare, constatăm fără nevoia de a traduce
cuvintele, (casă de vară, albăstriu etc.) că noii veniţi pe aceste meleaguri au dat de două
localităţi, de vreme ce pe una o numeşte “Also” – de Jos- Chichişa şi “Felsö”- de Sus, (pe valea
Stânei) adică Stâna. Unul dintre cuvintele auzite frecvent de la localnici a fost transcris Kékés,
pe care noi nu aveam nevoie să-l traducem, pentru că nu ne lipsea din vocabular. Dimpotrivă
există mai multe variante care să justifice toponimul.
S-a constatat că în anul 1808 numele satului era transcris “Tyekisul de dzosz”. Într-un vechi
cântec popular din Sălaj găsim versurile “ Tătăişe ş-o cumnată / Lasă uşa descuiată.” De altfel
cuvântul tătăişă, diminutiv cu sens afectuos dat pentru o mătuşă sau cumnată, mai ales în
Transilvania, îl găsim şi cu alte sensuri, în expresia copiilor înseamnă dădacă, în alte părţi
insemnă lele, leliţă şi este şi un nume de plantă: toporaş, tămâiţă, violetă, viorea, zmeoaie.
Lingvişti ca Hariton Tiktin şi Puşcariu l-au considerat ca o creaţie expresivă de la tată, tata,
tetea cu numeroase forme diminutivale.
Toponime cunoscute sunt: Chechiş, Chiochiş, Tetiş, de unde şi antroponimele Chichişan şi
Titişan.
Satul Chichişa s-a format iniţial pe valea cu acelaşi nume, în locuri de adăpost, doar câteva
case erau cu ieşire la drumul mare. Într-un document consemnat de K. Hodor se spune că:
“Chichişa a fost apreciată, într-o scrisoare privilegiată a lui Rakoczi Gyorgy I, care a făcut
donaţii pentru construirea bisericii, la 1547, ca un sat stabil.”
Întregul hotar al Chichişei aparţinuse cândva de cetatea Romitei. În timp, odată cu creşterea
populaţiei, aşezarea s-a mai ordonat şi abia după anul 1900, datorită unor măsuri de ordin
administrativ, prin care se cerea “scoaterea la linie”, satul a căpătat individualitate în cadrul
spaţiului geografic. Dezvoltarea de-a lungul văii Agrijului este ulterioară acestei date, spaţiul
luncii oferind condiţii şi mai bune pentru agricultură.
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După un document din 1722 satul se situa la poalele munţilor “albi” Meseş, într-o vale îngustă
înconjurată de păduri. Drumul pe lângă vale era foarte puţin folosit. Distanţa până la Zălau era
de o “jumătate de milă” Documentele, în care numele satului e amintit, sunt privilegii de natură
economică referitoare la terenuri, apoi ele se referă la moşteniri, ipoteci şi datele familiilor, ce
reies mai ales de la autorităţile judecătoreşti.
Iniţial, confuzia la cercetarea lor s-a făcut datorită numelor celor două localităţi din acelaşi
comitat; Chichişa şi Chiochiş.( Kékes) Primul document, care o aminteşte se pare a fi din anul
1408. Despre aceasta K. Hodor scrie: ” … nu îndrăznesc cu certitudine absolută să pun pe
seama localităţilor noastre Kékes-Nyárló datele din 20 august 1408, potrivit cărora voievodul
Transilvaniei Dobokai János şi-ar fi însuşit părţile de proprietate din cele două Kékes (de Sus şi
de Jos) ale răposatului Bonyó Miklós, …”.
În alte documente ulterioare cele două nume apar Bogyó Miklós, ca având proprietate şi prin
partea Romitei şi că Dobokai János deţinea jumătate din această localitate, aşadar era vorba
despre Chichişa şi Romita. În concluzie datorită acestei baze, anul atestării trebuie reconsiderat
ca fiind 1408 (împreună cu cel al satului Stâna).
Oricum aşezările sunt întemeiate cu mult înaintea acestei date şi nicidecum la 30 de ani după,
datorită considerării unui al doilea act privind proprietăţile lui Dobokai Miklós privind Chichişa şi
Stâna, ce aveau să fie ocupate de voievozii transilvăneni şi asupra cărora în 1470, între părţi
s-a stabilit un mod comun de procedură. Interesant este faptul că între ele se afla şi Romita,
atestată la 1408, şi a cărei istorie este strâns legată de a Chichişei până la 1460.
În 1760 au fost aici proprietari conţii: Daniel Istvan jr., Bagyoni Zsigmond, Toldi Adam şi BorosJenei Szekely Adam şi în 1837 Eszterhazi, Bethlen, Vass, Redei, Kun, baronul Wesselenyi,
nobilii Kakucsi, Hadfaludi, văduva Hadfaludi, Szekely, Ketheli, Ujfalvi şi Henter. Sunt semnalate
aceste nume, deoarece sunt întâlnite cu mici excepţii în toate localităţile comunei. Pământul
bun era puţin, dar tot era a lor, împreună cu întinsele păduri de fag şi stejar şi un număr
important de iobagi.
Cu privire la starea economică şi socială a satului evocarea evidenţelor fiscale din diferiţi ani
este grăitoare: în 1722 hotarul Chichişei, din comitatul Dăbâca se împărţea în două părţi. Solul
era alb, umed, de pietriş, sărac, simţindu-se în mare măsură lipsa îngrăşământului. Se ara cu
patru şi şase boi. Se cultivau mai bine grâul de primăvară, decât grâul de toamnă. Erau păduri
abundente, de unde se recolta şi fânul. Exista şi o moară la deal, iar în mijlocul satului valea
Agrijului învârtea o piuă de pănură (sumane miţoase).
Atunci au fost înregistraţi 4 iobagi, 3 răzeşi şi 2 pribegi (străini). Ei deţineau: 7 moşii şi jumătate,
7 erau pustii, 13 boi, 9 vaci, 3 viţei şi juninci, 4 cai, 25 oi şi capre, 9 stupi, 24 porci, 20 ari teren
arabil, 21 arii pământ necultivat, 5 găleţi şi 1 metreta (cam 39.39 l.) cultură de toamnă, o
găleată şi 2 metreta, cultură de primăvară; s-au mai produs aici în anul precedent, 1721, 73 de
clăi de grâu, 20 clăi de ovăz, orz şi alac, 7 clăi de cânepă şi in şi 32 căruţe fân.
În 1733 în Chichişa erau 32 de familii române, fără preot. În anul 1750 existau 133 de persoane
greco-catolice. În 1837 locuitorii din Chichişa erau: evrei şi români greco uniţi, 2 nobili şi 86
libertini şi 27 de case.
Biserica de lemn greco-catolică a fost construită în 1739, iar conducerea Registrului stării civile
începe la 1836. Şcoala primară confesională de pe lângă biserică avea o sală de clasă şi
funcţiona din 1896.
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În 1890 existau 289 locuitori, împărţiţi după limba maternă astfel: 261 români, 27 maghiari şi 1
german, iar după confesiune 195 greco-catolici, 46 ortodocşi, 48 iudei. Numărul caselor: 55.
În 1895, Chichişa număra 61 de gospodări şi avea un teren de 1379 acri, din care 869 păduri,
289 teren arabil, 154 fâneţe, 23 păşuni, 6 grădini, 38 neproductiv.
În 1721, impozitul Chichişei, din comitatul Dăbâca, a fost de 162 f.rh. şi 30 de dinari. În 1722
datoria comună era de 91 florini şi 20 dinari.Valoarea estimată a averii comunităţii în 1900 era
de 1678 K şi 36 f., iar impozitul direct era de 1565 K. 68 f.
Biserica ortodoxă nouă “Sf. Nicolae” din Chichişa reprezintă o performanță în materie de
construcţii, deoarece a fost ridicată şi terminată în cca 220 de zile. Piatra de temelie s-a pus în
17 aprilie 2005, iar la 4 decembrie 2005, a avut loc slujba de intrare în biserică – sfeştania.
Construcţia a fost rezultatul activităţilor voluntare, organizate pe echipe de lucru şi meşteri
pricepuţi ai “Oastei Domnului, o mişcare de trezire din Biserica Ortodoxă”. Lucrările au fost
conduse de meşterul Cornel Porfire, din Gălpâia. Au participat zilnic câte 20-30 de voluntari din
toate localităţile vecine. Pictura neo-bizantină a fost executată de echipa de pictori cundusă de
Ioan Bumb.
La 23 iulie 2006, a fost sfinţită de I.P.S. Dr. Petroniu Sălăjanul, iar serviciul religios este oficiat
de preotul Nicolae Pavel.
Cultul penticostal existent și el în localitate numără actualmente cca. 20 de membri care se
adună la o casă de rugăciune.
Dintre toponime, amintim: Mierciuga, Breje, (Breze), Şes, Gura Săcii, Faţa Săcii, Dosul Săcii,
Valea Stânii.
Satul Ciumărna
Satul Ciumărna este o localitate situată în judeţul Sălaj, la poalele sudice ale Munţilor
Meseşului, pe şoseaua Zalău-Cluj-Napoca, aparţinând administrativ de comuna Românaşi. Se
află la o distanţă de 14 km de municipiul Zalău şi 5 km de centrul comunei, Românaşi.
Extinderea vetrei satului s-a făcut ca urmare a adăpostului natural oferit de munte şi ale
condiţiilor prielnice de dezvoltare areală a aşezării pe ambii versanţi ai văii.

Figura nr. 4: Ciumărna în Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1773 - sursa: Wikipedia
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La recensământul din anul 2002, aici locuiau 507 persoane, din care 250 bărbaţi şi 257 femei.
Este atestată documentar din anul 1460 cu numele de Chebernye, 1558 Csemernye, 1721
Csomörlö – Nyárló, 1733 Csümorna (c.K.), 1850 Csumerna, 1930 Ciumărna.
Toponimul Ciumărna vine, în varianta cea mai probată, de la un nume slav, mult disputat de
specialişti.
Una dintre cele mai plauzibile variante porneşte de la faptul că toponimul este sinonim cu
numeroase apelative, care au aceeaşi semnificaţe: “punct de trecere (prin drumuri sau cărări)
peste o culme muntoasă “Curmătură, cheie, cumpănă, poartă etc. Sunt multe ciumărne
româneşti, dar şi în Serbia, Grecia, Ucraina şi Bulgaria. Afluentul râului Moldova este Suha
Mică cu două izvoare Ciumârna şi Cucalea; Ciumârna, curmătură în Obcina Moldoviţei şi sat
aparţinător de Vatra Moldoviţei; Ciumărca derivat din Ciumărna, oronim în Munţii Bistriţei (1708
m) cu potecă de trecere pe valea Bistricioarei; Ciumerna, culme în M-ţii Trascăului; Ciumerna,
în bazinul râului Cerna. Serbia: Radocevo Comerno, adică „trecerea lui Radu”, dublat de
hidronimul Cemerno, Cemerna, culme muntoasă - Moraviţa; Bulgaria: Cemerika - munte şi
Cemerinka - localitate; Grecia: Tzioumerka (Dzioumerka - trecătoare).
Originea topicului e necunoscută, apelativul fiind vechi, sunt expuse şi alte variante, poate chiar
înainte de venirea slavilor; că ar putea fi un nume de plantă otrăvitoare, „Čemeri” - „ciucuta” =
cucută. Un alt nume presupus este slavul Cermenita cu înţelesul localnicilor de „steregoaie”,
adică mătrăgună.
Atestarea abia în a doua jumătate a secolului al XV-lea nu înseamnă că aşezarea s-a încropit
atât de târziu. Ea exista cu mult înainte, iar motivele defrişării rând pe rând a pădurii pentru
gospodăriile celor veniţi să ocupe aceste locuri rămân necunoscute. Ca şi în alte părţi a fost
apreciat faptul că ferit de vânturi, locul din zona adiacentă văii cu acelaşi nume a putut
constitui, pentru un timp, o bună ascunzătoare pentru cei bejeniţi de asupriri şi de urmărirea
fiscului.
Documentul de atestare este un act de ipotecă a proprietăţii lui Dobokai Janos din 25 noiembrie
1460, cu condiţii de răscumpărare pentru anul 1461. În anul 1522, mai mult de jumătate din sat
ajunge în proprietatea lui Bélteki Drágfi prin cumpărare de la familia Dobokai.
Când la începutul sec. al XVIII-lea, Curtea de la Viena aşeza baze noi în sistemul de impunere
a supuşilor, impozitul fiind în raport cu suprafaţa terenului, la Ciumărna, în anul 1722, se
înregistrau 10 iobagi şi 2 răzeşi, iar cu zece ani mai târziu existau 16 famili române, care nu
aveau preot. În 20 de ani populaţia a crescut foarte mult; în 1750 au fost 212 suflete grecocatolice.
Un document din anul 1722 prezintă hotarul satului: “Solul de la câmpie era roşu şi alb, umed,
plin de pietriş şi sărac, ce putea fi arat doar cu 4 şi 6 boi. Producea mai degrabă grâu de
primăvară. Mai sus, în pădure terenul devine mai larg şi bun de fâneţe. Pentru măcinat, sătenii
aveau de mers o jumătate de milă. Cei 10 iobagi şi 2 răzeşi înregistraţi deţineau 12 terenuri şi
jumătate, 34 boi, 33 vaci şi 8 viţei şi viţele, 5 cai, 170 oi şi capre, 14 stupi, 68 porci, teren arabil
de 79 de câble, 21 găleţi şi 2 metreta (cam 39.39 l.) cultură de toamnă, 2 găleţi şi 2 metreta
cultură de primăvară; s-au produs aici în anul precedent 1721, 296 de clăi de grâu, 37 clăi de
ovăz, orz şi alac, 31 clăi de cânepă şi in, 4 găleţi mazăre şi linte, 63 căruţe de fân. În anul 1837
terenul arabil crescuse la 29 ha.”
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În anul 1895 numărul gospodăriilor era de 142. Suprafaţa era de 1817 acri (1 acru= 4000m²) ,
din care 660 teren arabil, 616 păduri, 266 păşuni, 165 fâneţe, 31 grădini, 4 vii (necultivate), 74
teren neproductiv (nearabil). În anul 1721 impozitul satului a fost de 161 (fl.rh) şi 30 dinari. În
anul 1722 datoria comună era de 109 fl. Valoarea estimativă a averii comunităţii în 1900 era de
6938 K. şi 20 f., impozitul direct era de 1772 K. 30 f”.
În jurul anului 1837, între alţi proprietari, satul se afla în posesia baronilor Bánfi, Weselėnyi şi
descendenţii lui Farnas, Miksa şi Zsombori. Existau 40 de case, 171 locuitori şi cei 6 nobili.
Pentru a-şi câştiga pâinea zilnică, mulţi localnici duceau, trecând cu greu peste Meseş, lemne
de foc la Zălau. Înregistrările din anul 1890 conscriu 597 locuitori şi 126 de case; după limbă:
572 români, 21 maghiari, 4 de alte naţionalităţi şi după religie 284 greco-catolici, 281 ortodocşi,
20 reformaţi şi 12 iudei.
Existenţa bisericii de lemn este confirmată documentar din anul 1722 cu menţiunea că nu avea
încă un preot, probabil pentru numărul mic de locuitori, ceea ce nu i-a împiedicat să o
construiască cu cel puţin 20 de ani înainte şi să se slujească în ea mai bine de 200 de ani.
Exista şi o şcoală cu o singură sală de clasă, înfiinţată în anul 1899.
În anul 1938, Majestatea sa Carol al II-lea s-a oprit întâmplător la Ciumărna şi a vizitat
bisericuţa de lemn, a cunoscut starea de spirit atât de unitară a locuitorilor şi a hotărât să
schimbe denumirea din forma maghiară cu cea de “Poiana Meseşului”, apoi a dispus ridicarea
unei biserici cu aliura unei catedrale, să fie sistematizat satul cu uliţi lărgite şi case aliniate
pentru a deveni un sat model. A dispus construirea unui sanatoriu pentru suferinzii de TBC şi o
fântână arteziană în sat.
Norii negri ai războiului au zădărnicit acest plan care avea să nu se mai realizeze. Preotul
Alexandru Petrean a încercat după ani şi ani, prin demersuri la autorităţi să determine să se
opteze pentru numele de Poiana Meseşului.
Dacă acestea nu s-au putut realiza, s-au realizat celelalte obiective: alinierea drumurilor, s-a
refăcut fântâna şi s-a ridicat o biserică mare, iar la Românaşi preotul Gheorghe Gherman
îndeplineşte “porunca regelui”, finalizând o mare lucrare, un cămin pentru bătrâni şi neajutoraţi.
Biserica nouă din Parohia Ciumărna are ca hram “Adormirea Maicii Domnului”, a luat fiinţă la
25 octombrie 1976, când s-a săpat primul hârleţ de pământ. În anul 1977 s-a sfinţit piatra de
temelie de către Episcopul Dr. Vasile Coman. Lucrările propriu zise au durat şapte ani, iar
sfinţirea bisericii s-a făcut la 30 septembrie 1989, de către I.P.S. Episcop Dr.Ioan Mihălţan al
Oradiei şi Sălajului, înconjurat de peste 30 de preoţi, protopopi şi vicari. Biserica în formă de
cruce are două abside şi balcoane în interior, de jur împrejur. Bolţile sferice din beton armat
susţin cele şapte turle, iar structura cu motive stil brâncovenesc este aplicată pe cafasul
pereţilor de la balcoane. Podoaba bisericii constă şi în minunatele lucrări de pictură executate
în tehnica frescă de reputaţii pictori: prof. Dumitru Bănică, din Bucureşti şi Gheorghe Bondoc
din Argeş. În curtea bisercii se află în curs de finalizare un impunător monument comemorativ
întru amintirea celor 38 de eroi căzuţi în cel de-al doilea război mondial şi cei 12 martiri, care au
căzut în zilele de 16-18 septembrie 1940, datorită atrocităţilor ungurilor în satul Treznea.
Documentele ultimilor ani, alături de presă şi media, subliniază adesea frumuseţea bisericii “din
zona Sălajului prin orientarea şi aspectul ei arhitectural” amintind de dubla vocaţie, de preot şi
constructor a părintelui Ioan Alexandru Petrean, de numele căruia începând cu anul 1971 se
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leagă nu numai “reînvierea întregii parohii de pe atunci Ciumărna şi Chichişa”, ci şi biserica şi
monumentele amintite mai sus.
Locuitorii satului Ciumărna au dat peste veacuri tuturor, cel mai frumos exemplu de înţelegere,
că odată cu dezvoltarea şi creşterea lor numerică confesională, au ştiut să convieţuiască unii
cu alţii ca fraţi de credinţă “în împlinirea misiunii lor în calitate de creştini. În fiecare duminică se
adunau sub cupola aceluiaşi sion toţi fraţii, şi uniţi şi ortodocşi să asculte Sfânta Liturghie, cu
toate că într-o duminică slujea preotul ortodox, din parohia vecină, iar în cealaltă slujea preotul
unit Alexandru Petrean, care vieţuia în parohie.
Toponime: Rodină, Măgura, Vălcea, Săliste, Şesuri, Tălhăreasa, Meseş, Luncă, Poderei,
Florea, Poiană, Berc, Corboae.
Satul Păuşa
Satul Păușa este așezat în partea de vest a Podișului Someșan, la poalele Munților Meseș, în S-V
județului Sălaj, în bazinul mijlociu al văii Agrijului.
De asemenea, satul Păușa este străbătut de drumul județean DJ 108 care face legătura cu
DN1F Cluj-Napoca-Zalău și DN1 Cluj-Napoca-Oradea.

Figura nr. 5: Păușa în Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1773 - sursa: Wikipedia

Păușa se află la 22 km de Zalău, 65 km de Cluj, 45 km de Huedin, 23 km de Jibou și 38 km față
de Ciucea8.
Satele limitrofe sunt dispuse astfel: la Nord-Românași, Poarta Sălajului, la Sud-Agrij, Bozna, la
Est-Răstolțul Deșert, Sântămărie, la Vest-Treznea.
Principalul curs de apă care traversează satul este valea Agrijului, pe o distanță de 4,1 km, de
la Groapa lui Todoruț până la Gaura Zmăului.

8 Negoescu Bebe, ”Românași: un sat din Țara de sub munte: monografie geografică”, Editura Newa, București, 2001, pag.
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Istoria satului Păușa este parte integrantă a istoriei Văii Agrijului, a istoriei județului Sălaj și este
o picătură din bimilenara istorie a neamului românesc sau de patru ori milenară după afirmația
lui Nicolae Iorga, savant istoric de renume mondial: ”în aceasta stă mândria și puterea noastră
în spațiul carpato-danubiano-pontic”.
Istoria acestui sat, se pierde în negura veacurilor, începuturile sale datând încă din acestrale
vremuri, așa cum o dovedesc descoperirile arheologice din zonele limitrofe.
Există izvoarele arheologice care atestă cultură și civilizație la Păușa încă din epocile de piatră.
Potențialul arheologic bogat al Văii Agrijului este o dovadă a prezenței și continuității populației
în teritoriul satului Păușa, odată cu zorii civilizației umane.
Satul Pausa avea în anul 2002, 551 de locuitori, din care 276 bărbaţi, 275 femei şi 157 de
gospodării.
Atestarea documentară este consemnată la 1558 cu numele de Posa, 1642 Possa, Pausa,
1850 Peuse, 1854 Pósa, Păuşa, 1913 Egregypósa,1930 Păuşa.
Acest oiconim trebuie pus în legătură cu antroponimul Posa, existent şi astăzi şi explicat de I.
Iordan (1983:376): “Pos(e)a - Pos - glonţ de vânătoare”, variantă a lui poş, cu suf. - ea, cf. şi
pos - “răsad, plantă”. Forma Poşa cu ”o” lung, accentuat în maghiară se pronunţă ca şi
diftongul -oo-. De aici prin epenteză (apariţia unui sunet nou în interiorul cuvântului), s-a ajuns
la forma actuală Păuşa, “o” devenind prin asimilare “ă”.
De la tema ”pos-” întâlnim şi toponime ca: Poseşti, (PH), Poşaga (AB), Păuşeşti (IŞ) şi Păuşa,
(BH), (SJ), (VL). Întâlnim antroponimele: Posa (Elena), Pos(e)a, (Marchizul de Posa, din Don
Carlos, a lui F. Schiller) apoi Poşa, Possescu, dar şi de la Păuşa numele de Păuşan, care arată
originea persoanei.
K. Hodor aminteşte că satul a primit numele întemeietorului său la 1291, Pousa şi că această
familie ar fi stăpânit aici până în anul 1345, cu toate acestea apartenenţa satului de districtul
Agrijului e atribuită abia în 1558. Aşezarea e descrisă ca un sat populat de pe lângă apa
Agrijului la poalele unui deal însorit, unde o mică porţiune se învecina cu Comitatul Cluj.
Ca şi Bodia, Ciumărna şi Păuşa au aparţinut de moşia lui Dobokai Miklos, dar din cauza unor
acte de infidelitate libertinii celor din familia Mindszent o câştigă de la regele Matei. Numeroase
sunt transcrierile de proprietăţi a moşiilor şi terenurilor satului, unde nume împortante sunt
menţionate: Prinţul Rákóczi Gyorgy (1639), contele Goncz Ruszkai, Kornis Ferencz, baronul
Kemeny Janos şi descendenţii conţilor Teleki Lajos şi Csaki (1837).
Biserica ortodoxă a fost construită în anul 1730, iar şcoala în 1877.
În anul 1733 în Păuşa erau 60 de famili de români, păstorite de doi preoţi: Gabriel şi Grigorie.
Peste numai 17 ani, preoţii (2) păstoreau 412 suflete, aveau o biserică, un paracliser şi dreptul
la un teren intravilan, pământ arabil de 12 câble şi fân de 8 căruţe.
Noua biserică ortodoxă a fost ridicată între anii 2000 - 2009, poartă hramul “Naşterii Maicii
Domnului” şi a fost pictată între anii 2007- 2009, în tehnica frescă de Cornel Bănică din judeţul
Buzău. Biserica a fost sfinţită la 5 iulie 2009 de I.P.S.Episcop Petroniu Sălăjanul, înconjurat de
un mare sobor de preoţi. În biserică pot asista la slujba mai mult de 300 de persoane, iar
serviciul religios este oficiat de preotul Ovidiu Pop.
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În anul 1837 locuitorii din Păuşa erau români ortodocşi şi evrei. Nouă locuitori erau nobili, un
total de 619 suflete şi 78 de case. Până în anul 1890 numărul locuitorilor scade la 550 şi după
limbă îi găsim: 476 români, 55 izraeliţi, 12 maghiari, 7 alte naţionalităţi, iar după confesiune:
477 ortodocşi, 11 reformaţi, 55 iudei, 5 greco - catolici, 2 romano - catolici şi un număr de 115
case.
Starea socială şi economică în jurul anului 1722 era prezentată la nivelul comitatului apreciind
starea pământului ca şi aceea a locuitorilor: “Hotarul împărţit în două (1616) era neproductiv,
partea de câmpie era umedă, iar înspre răsărit pământul era roşu. Se ara cu şase boi de două
ori. Pământului îi lipseau îngrăşămintele şi nu producea mai mult decât de două ori sămânţa.
Semănătura de toamnă o câştigau de la prediumul (moşiile n.n.) din Răstolţ şi din Poarta
Sălajului. Fânul era de pădure. Revărsarea văii provoca mari pagube satului, iar moara era a
moşierilor şi pădurea putea fi exploatată doar pentru lemne de foc, la care avea drept şi
populaţia. Şi K. Hodor descria pământul Păuşei ca fiind roşu, argilos şi neproductiv, dar existau
păduri de stejar cu păşuni largi. Cât despre moară (1837) consemnează că: “Agrijul abia o
poate învârti, întrucât este destul de mic.”
Erau înregistraţi 10 iobagi, 3 răzeşi, 3 pribegi (nomazi), 2 nobili cu câte o moşie şi un preot
extraordinarius. Ei posedau: 15 terenuri şi jumătate, 7 terenuri pustii, 24 boi, 33 vaci, 7 viţei şi
viţele, 6 cai, 37 oi şi capre, 3 stupi, 54 porci, pământ arabil de 54 de câble, nearabil de 28 de
câble, (de semănat, n.n.), 22 găleţi cultură de toamnă, 4 găleţi cultură de primăvară. Cu un an
înainte s-au produs 45 de clăi de grâu, 18 clăi de ovăz, orz şi alac, 15 găleţi de cânepă şi in, 1
metreta şi 4 ocka mălai, 2 metreta mazăre şi linte şi 50 căruţe cu fân. Impozitul faţă de stat era
de 318 f.r. (florini rhenani n.n.)
Parohia greco - catolică s-a reînfiinţat şi a fost înscrisă legal în luna aprilie 2002. Încă de la
început credincioşii călăuziţi spiritual de către Pr. Prot. Silaghi Romulus, au ridicat o capelă de
lemn, pe terenul cumpărat de ei, care a fost sfinţită la 24.11.2002 de către Pr. Vicar General
Mihai Todea.
Biserica s-a ridicat începând cu data de 09.05.2004, când Episcopul Florentin Crihălmeanu,
Eparhul de Cluj - Gherla a sfinţit locul şi a pus piatra de temelie. Edificiul a fost ridicat de
echipa d-lui Vasile Nechita din Buteasa, Maramureş, iar în ziua de 11.09.2005, prin
binecuvântarea P.S. Florentin Crihălmeanu şi cu participarea unui sobor de 22 de preoţi, s-a
sfinţit Biserica cu Hramul ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” şi grota de piatră închinate Sfintei
Fecioare Maria. Bunul mers al împlinirii acestui proiect s-a datorat conlucrării preotului paroh
Cristian Goia cu enoriaşii din sat şi cu mulţi sprijinitori din străinătate. Parohia este alcătuită din
35 de familii, respectiv 128 credincioşi reprezentând circa 1/3 din populaţia actuală a satului.
Din data de 01.09.2008, Parohia Păuşa este administrată şi păstorită de către Pr. Paroh Mirel
Cristea.
În centrul satului, alături de celelalte biserici s-a ridicat între anii 2008 - 2009 şi lăcaşul cultului
baptist, unde se adună cca. 60 de credincioşi. De asemenea biserica penticostală, ridicată în
anul 2008, numără cca. 45 de credincioşi.
În anul 1895, Păuşa număra 132 de gospodării şi avea o suprafaţă de 1888 hl.cad. (holde
cadastrale; (1hl.cad. = 7166mp, n.n.), din care, 1337 teren arabil, 201 fâneţe, 128 grădini, 108
păduri, 114 teren neproductiv, (doc.nearabil). În anul 1900 valoarea estimativă a averii
comunităţii era de 3845 K 8 f., impozitul direct fiind de 2637 K. 76 f.
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Toponime: Rogoaze, Şes, Strâmbături, Boişte (păşune pentru boi n.n.), Dealurile cu Vii,
Dealurile Cehale, parte a acestora este Sărătura; Dealul Budii, Tabăra, Lunca şi Valea
Răstolţului. Păduri: Bogăt, Muncei, Zăpodie.
Satul Poarta Sălajului
Poarta Sălajului, mai demult Vașcapău (în maghiară Vaskapu, în traducere „Poarta de Fier”),
este o localitate în județul Sălaj, Transilvania, România.
Cu o suprafață de 814,34 hectare, localitatea Poarta Sălajului este așezată în partea de sud a
județului Sălaj și face parte din comuna Românași.
Satul Poarta Sălajului este așezat de-a lungul drumului național DN1F cuprins în culoarul
european E81, între Cluj și Zalău la o depărtare de 22 km de Zalău, reședința de județ și 63 km
de Cluj.
În partea de nord, satul se învecinează cu satul Românași, la est cu Hida, la vest cu Păușa, iar
la sud cu satul Sânmihaiu Almașului. Satele Sănmihaiul Almașului și Hida sunt delimitate de
satul Poarta Sălajului și de hotarul împădurit format de pădurile Gorgana și Jernău. În partea de
nord este delimitat de dealul Buda și lunca formată de valea Agrijului cu șesurile Vașcapău, Lab
și Rona.

Figura nr. 6: Poarta Sălajului în Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1773 - sursa: Wikipedia

Satul Poarta Sălajului fiind așezat în imediata apropiere a drumului care face legătura dintre
Zalău și Cluj, iar în vechime faimosul drum al lui Traian care pornea de la Napoca spre
Porolissum, astfel că din punct de vedere istoric prezintă un trecut cel puțin legendar.
Din monografia în limba maghiară a județului Sălaj scrisă de Petri Mór reiese că prima datare
oficială apare în anul 1525 sub denumirea de ”Waskapw” cea ce în traducere în limba română
înseamnă „Poarta de Fier”.
În vremurile trecute legenda susține că la locul numit „Râtul Brebilor” existau porți de fier, care
după 1 decembrie 1918, au fost distruse și aruncate într-un lac din apropiere numit „Dâlboaca”.
Satul Poarta Sălajului din punct de vedere administrativ a aparținut comitatului Dăbâca.
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Înainte de anul 1525 satul a aparținut familiei Dobocai fiind primit de la Matei Corvin. În anul
1527 aparținea lui Dobocai Ferencz, pentru ca în anul 1558 regina Izabella să doneze moșia de
la Poarta de Fier familiei Banfi Pall. În anul 1602 Poarta de Fier aparține lui Gheorghe Bașta, iar
în 26.09.1672 moșia de la Poarta de Fier trece în posesia lui Szentivamyr Samuel.
În lucrările monografice de la începutul secolului al XX-lea se menționează: Vașcapău este un
sat mic așezat înspre marginea de răsărit a comitatului Sălaj și din vremurile cele mai vechi a
fost locuit numai de români. Poporul povestește că pe locul acesta a fost așezat mai demult
satul Ciumărna.
În afară de știrile scrise este cunoscut faptul că la o distanță de 15 m. de șoseaua națională
DN1F trecea drumul lui Traian. În Tabula pentigeriană se vede clar cum acest drum venea de
la Napoca și mergea prin Largiana (Românași) spre Porolissum. Urme din acest drum, care în
totalitate e acoperit, se scot la iveală (blocuri mari de piatră) cu prilejul săpăturilor.
În hotarul satului se află un deal pleș care domină zona, numit Tabara unde pe vremuri
imemorabile susține legenda că a poposit împaratul Traian. Din discuțiile purtate cu istoricul
Grațian Marcus reiese ca a poposit în august 1601 și Mihai Viteazul o noapte, în drumul său
spre Cluj pe acest deal.
În același loc în august 1849 au fost cantonate pentru un scurt timp armatele țariste. Legenda
susține că un ofițer rus a îngropat o comoară, lucru care nu a putut fi dovedit de săpăturile
efectuate de-a lungul timpului.
Locuitorul Buruian Traian susține că satul de azi a fost întemeiat de circa 200 de ani (în forma
în care este acum), iar locuitorii au venit din locul numit Puste din apropierea Văii Agrijului, ca
urmare a deselor inundații provocate de acest râu.
De-a lungul drumului Cluj-Zalău au fost mai întâi șapte case care erau și cârciumi, în grai local
fogădauă, fapt pentru care satul a fost cunoscut sub numele „Fogădauă”, nume folosit și astăzi
de către locuitorii din întreaga zonă. De asemenea acest lucru se reflectă și în numele câtorva
familii vechi din Poarta Sălajului.
Datele orale și tradiția dovedesc că această localitate avea o importanță strategică deosebită
din punct de vedere al căilor de comunicații și al transporturilor de mărfuri. Este clar că în
vechime Drumul lui Traian asigura comunicațiile spre Porolissum, iar mai târziu pe aici au trecut
în anul 1601 Mihai Viteazul, în anul 1849 trupele țariste. În octombrie 1944 satul a devenit
teatrul luptelor dintre armata română și trupele naziste și hortiste. Eroi necunoscuți au rămas aici
în țărâna hotarului, iar în curtea bisericii de lemn a fost înmormântat eroul Alexandru Todea.
Toponime: un mărăciniș pe numele de Mânjele; păduri: Pășuet, (Ptișcuța) Chișcuța?, Muncei.
Pajiști și terenuri arabile: Unghiul Mare, Tabăra, Rîtul Brebilor, Pusta, Sorți, Boiște, Valea Păușei,
în marginea Sorți; fântâni: Fântâna Albă, în Ptișcuța era Fântâna Boilor, în Muncei Fântâna cea
Bună, în Tabăra, Fântâna Taberei.
Denumirea actuală de Poarta Sălajului a fost dată de prefectul județului Sălaj, Eugen Chiș, în
anul 1946, dar în grai local satul continuă să fie numit „Fogădauă” sau „Vașcapău”.
Conform datelor recensământului din anul 1930 localitatea Vașcapău număra 448 locuitori,
dintre care 419 ortodocși, 14 mozaici, 13 reformați, 1 greco-catolic și 1 romano-catolic.
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Școala confesională este semnalată la începutul sec. al XIX-lea. Primul preot și învățător
cunoscut era Ioan Curea, 1866 - 1876, după care a urmat până în anul 1909, dascălul Ioan
Pop. Puținii elevi ce frecventau școala, învățau în casele unor localnici, care aveau cel puțin o
cameră mai spațioasă și o închiriau. Actuala clădire a fost construită între anii 1922 - 1924,
când a fost dată în folosință. Câte doi - trei ani, până la intrarea în noul local au funcționat:
Ferencz Marton, Sebestyen Marton (1917), Simion Cosma și Traian Donciu. Din 1924 -1926 a
fost învățător Ioan Maxim și din 1926 până în anul 1940, preotul și învățătorul Ioan Câmpean,
nevoit să se refugieze în anul 1940 la Bazna, județul Sibiu.
Cu hramul Sfântul Ierarh Nicolae, o construcție din piatră și cărămidă, își are obârșia în dorința
mai veche a locuitorilor de a construi o biserică mai mare, care să fie folosită în locul bisericuței
de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, care devenise neîncăpătoare. Astfel, în timpul
păstoririi preotului Ioan Cîmpeanu, în anul 1931 au început lucrările și au durat până în anul
1940, când a fost acoperită și tencuită numai în exterior.
Vitregiile vremii au făcut ca biserica să rămână în această stare până în anii 1968-1969, în
timpul păstoririi părintelui Horațiu Alexandru, când s-a tencuit interiorul, s-au pus geamuri, uși,
catapeteasmă și s-a dotat cu cele necesare slujirii.
Satul Romita
Satul Romita este aşezat pe valea Agrijului, pe drumul judeţean 108A, la graniţa de est a
comunei, la 5 km de centrul administrativ. Este o aşezare cu vatră bilaterală motivată de
existenţa albiei Agrijului şi a şoselei de legătură cu oraşul Jibou. Dacă la începuturi aşezarea
era mai aproape de lunca râului, din cauza depunerilor aluvionare talvegul s-a ridicat şi viiturile
au inundat în timp gospodăriile producând modificarea arealului aşezării.

Figura nr. 7: Romita în Harta Iosefină a Transilvaniei, 1769-1773 - sursa: Wikipedia

La recensământul din anul 2002, satul avea 298 de locuitori din care 150 bărbaţi şi 148 femei.
Atestarea documentară începe din anul 1408, cu denumirea Romlot, 1460 Romloth, 1733
Romita, 1750 Romlot, 1854, Romlott, Romita, 1900 Romlot, 1930 Romita.
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Numele satului Romita este asociat apelativului maghiar romlott - “alterat - stricat”, care are în
componenţă radicalul “rom” - ruină, dărâmătură (conform DMR, 1961). “În documentele oficiale
ale evului mediu satul şi zona castrului apare sub denumirea maghiară de Romlott – care în
traducere înseamnă stricată, (ruinată, distrusă). Ca o concluzie foarte importantă, care merită
semnalată acum, este faptul că zidurile şi ruinele erau la vremea respectivă (1408), “în
picioare” şi se vedeau la suprafaţa terenului, când ele au intrat în atenţia oficialităţilor vremii,
fiind notate sub denumirea de romlott - în limba maghiară.
De la această denumire a derivat apoi numele de Romita. Românii, locuitori ai zonei, au păstrat
până astăzi vechea denumire de origine latină - “Cetate”. (Al.V.Matei, Istvan Bajusz 1997:9)
Autorii au avut, de fapt, în vedere notele lui K. Hodor, care remarca: “încă din timpul lui Rákóczi
Ferencz al II-lea, poartă acest nume, care provine de la cetatea pustiită”.
Nu ar trebui exclusă varianta care porneşte de la Romulus, fiul lui Marte, de unde hipocoristicul
Romeo, Romi, (ceea ce în latină înseamnă “trecător prin Roma” - “locuitor al Romei” cu formele
diminutivate de “Romică” - “Romiţă” a cărei alternanţe “ c” - “ ţ” şi “t”, sau chiar c - t, nu necesită
mari explicaţii pentru a ajunge la Romită - Romita. Motivaţia constă în faptul că în această zonă
aceste nume sunt foarte frecvente. De aici s-a format şi numele de Romitan (n.n.) (V. Chende
2004).
Iniţial Romita aparţinea Comitatului Dăbâca, la 1524 este amintită ca aparţinând Solnocului de
Mijloc, ca apoi să intre cu tot districtul la Comitatul Sălajului. Vechimea aşezării de la Romita
este aceea a cetăţii, pentru că de aceasta se lega însăşi existenţa populaţiei locale.
Cimitirul - după cum scrie Hodor - este situat într-un asemenea loc, unde după toate
probabilităţile altădată a fost un drum roman. Romanii obişnuiau să ridice monumente morţilor
lângă drumuri. Asemenea monumente au fost descoperite acolo la începutul secolului al XIXlea.
În 1545 o parte din Romita, din interese de apărare, probabil, aparținea de cetatea Hododului,
care se lega de numele lui Kusalyi Jakcsi Mihály.
Despre mişcări ale populaţiei din zona Agrijului a locuitorilor Romitei se aminteşte într-un
document din 1722. De fapt, trecutul ei istoric se leagă de cel al Chichişei până în jurul anilor
1640.
Încă din 1460 este amintită aici familia Dobokai Janos, cu toate moştenirile şi ipotecile, cu tot cu
locuri case şi iobagi, a căror soartă era aceeaşi indiferent de numele stăpânilor.
Într-o descriere din anul 1722 se arăta că: hotarul satului era împărţit în două, cea mai mare
parte se afla în sud, iar partea mai mică în nord. Solul platoului (câmpiei) era pe jumătate negru
şi mai fertil; pe dealuri era roşu şi sărac. Se ara cu 4 şi 6 boi un pământ sărac în îngrăşăminte.
Câmpia producea de două ori semănătura. Fânul era mixt (şi de pădure). Pârâul Agrij se
revărsa uneori. Moara era pe teritoriu moşieresc.
Pe atunci erau înregistraţi 7 iobagi, un pribeag (străin) şi 2 slujitori de curte cu 8 terenuri şi
jumatate, 12 boi, 15 vaci, 2 viţei şi juninci, 2 cai, 10 oi şi capre, 22 porci, pământ arabil de 24 de
câble, 7 găleţi şi 2 metreta cultură de toamnă, 4 găleţi şi 2 metreta cultură de primăvară, iar în
anul precedent, 1721, producţia a fost de 67 de clăi de grâu, 27 de clăi de ovăz, orz şi alac, 12
clăi de cânepă şi in, 1 metreta mazăre şi linte şi 18 căruţe de fân.
35

În anul 1733 se consemnau în Romita 32 de familii române cu preoţii lor: Gheorghe şi Mihai. În
1750 existau 231 de suflete greco-catolice, care aveau parte de o biserică, de un preot, un
diacon şi un paracliser. Preotul avea dreptul, la un teren intravilan, la cinci arii de ogor şi trei
căruţe de fân. În 1760, contele Toldi Adam stăpânea cea mai mare parte a satului, iar în 1837
stăpâneau conţii Redei, Kun, baronii Wesselényi, Jozsinczki, nobilii Máté, Papp, Ketheli.
Locuitorii ortodocşi amintiţi la 1837 aveau aici o biserică de lemn, unde servea un preot, fiind
semnalată şi prezenţa evreilor, iar numărul locuitorilor era de 273, al caselor de 35.
În anul 1870 a fost construită o şcoală de lemn, cu o sală de clasă.
În 1890 existau 381 de locuitori, după limbă: 359 români, 17 maghiari, 19 evrei, un german, 4
de alte naţionalităţi; după confesie: 337 ortodocşi, 23 greco-catolici, 1 romano-catolic, 1
reformat, 19 iudei şi 64 de case.
În anul 1895 numărul gospodăriilor era de 87, iar suprafaţa terenului era de 1538 hd.cad. din
care 624 teren arabil, 516 păduri, 168 fâneţe, 94 păşuni şi 74 teren neproductiv.
În anul 1721 impozitul satului a fost de 188 rhf. şi 30 dinari. În 1722 datoria comună a satului
era de 130 fl. Valoarea estimativă a averii comunităţii în 1900 era de 5207 K 58 f., iar impozitul
direct era de 1409 K. 56 f.
Noua biserică ortodoxă din sat a început a fi construită în anul 2004, când s-a pus piatra de
temelie de părintele protopop Ștefan Lucaciu. Biserica se află în stadiu de finisare exterioară şi
interioară, respectiv lucrări de tencuieli şi pictură.
Sfeştania noii biserici s-a făcut în anul 2010, de sărbătorirea zilei “Intrării Domnului în Ierusalim”
în prezenţa preotului protopop şi a preoţilor de pe valea Agrijului.
Hramul bisericii este Sfântul Ioan Iacob Hozevitul, cu sărbătorirea la 5 august, în ajunul
“Schimbării la Faţă”.
În Romita există şi un frumos monument al eroilor, o cruce brâncovenească de piatră albă de
Viştea, închinată celor 44 de eroi căzuţi în cele două războaie mondiale.
În sat există un lăcaş de rugăciune nou aparţinând cultului penticostal, care este frecventat de
cca. 60 de persoane.
Toponime: Şes, Muncel, Meliţă, Iezerel, Troian, Neguţa, Mierciuga, Hâru, Căliman, Miaua,
Cetera, Poieni.
b.) Relieful
Din punct de vedere geomorfologic, localităţile comunei Românaşi se găsesc în Depresiunea
Almaş – Agrij, care reprezintă compartimentul vestic al Platformei Someşene. Din punct de
vedere morfologic avem de a face cu o asociere complexă de regiuni deluroase relativ înalte,
cu structură monoclinală şi a ariilor depresionare mai mult, sau mai puţin extinse. Este şi cazul
Depresiunii Almaş – Agrij, în care adâncirea afluenţilor celor două râuri principale, de la care-şi
trage numele, a determinat o fragmentare puternică a reliefului iniţial. Cele două bazine
îngemănate sunt separate de un interfluviu fragmentat şi coborât.
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Deosebirea esenţială este că Bazinul Agrijului îşi păstrează caracterul de depresiune de
contact, pe când în cazul Bazinului Almaş această trăsătură este secundară.
Depresiunea constituie un vechi golf, umplut cu sedimente terţiare, în care s-au adâncit cele
două văi paralele. În prima fază s-a grefat Almaşul, iar într-o fază ulterioară s-a format Agrijul.
Cumpăna de ape dintre cele două bazine se menţine la altitudini de peste 400 m şi prezintă
numeroase înşeuări, mărturii ale remanierilor succesive ale reţelei hidrografice.
Privită în ansamblu, depresiunea apare sub forma unei reţele de cueste şi suprafeţe
structurale, mai mult, sau mai puţin păstrate. Cuestele principale însoţesc în lung malul drept al
Agrijului şi al Almaşului, iar cele interfluviale, mult mai scurte, se dezvoltă perpendicular pe
primele.
Altitudinea reliefului se menţine la 350 – 400 m, şi pune în evidenţă contactul dintre Podişul
Someşan şi Munţii Meseşului.
Localităţile comunei sunt situate în lunca văilor şi la contactul acestora cu dealurile:
 Românaşi şi Păuşa: pe malul stâng (în mare parte) şi drept al pârâului Agrij;
 Ciumărna: se întinde la baza Meseşului, pe malurile pârâului cu acelaşi nume, în lunca
şi pe versanţii acestuia, sub forma unei microdepresiuni.
 Chichişa: se găseşte la confluenţa pârâului Chichişa cu Agrijul, pe malul stâng al
pârâului Agrij;
 Romita: se găseşte la confluenţa pârâului Valea Sorţii cu Agrijul, pe malul drept şi stâng
al pârâului Agrij;
 Poarta Sălajului: pe malul drept al pârâului Răstolţ.
Panta terenului este în funcţie de poziţia ocupată, astfel în zonele de luncă şi terasă terenul
este plan, aproape orizontal, iar în zonele de pe versanţi străzile se prezintă în pantă, uneori
foarte accentuată, de multe ori cu suprafaţă caracteristică învălurită.
Condiţiile de relief ale depresiunii înlesnesc mult înşirarea satelor, nu numai în lungul văilor
principale, dar şi a celor transversale (până spre culmile principale), pe care le străbat
numeroase drumuri şi şosele.
Văile principale sunt însoţite de lunci relativ întinse (sute de metri), parte mlăştinoase şi
dezvoltate asimetric, mai mult pe malul drept. Terasele sunt dispuse monolateral, păstrându-se
fragmentar (pe malul drept). Mai bine reprezentate sunt nivelele de 6-10 m (Romita) şi 15-25 m.
Formaţiunile sunt predominant monoclinale, versanţii sunt asimetrici. Versantul stâng este mai
abrupt, iar cel drept mai domol. Fragmentarea accentuată a reliefului şi existenţa formaţiunilor
friabile determină frecvenţa proceselor de versant, reprezentate prin: eroziunea lineară (şiroiri,
ogaşe, ravene şi torenţi) şi pornituri (alunecări) de mică amploare.
Apa subterană și zona de luncă
Apa subterană apare sub formă de pânză acviferă în depozitele aluvionare în lungul luncilor,
găsindu-se la adâncimi variabile între –1,00 –3,00 m sub cota terenului natural. Aceste
diferenţe se datorează neuniformităţii depozitelor din punct de vedere litologic, formate din
alternanţe de roci permeabile şi impermeabile.
Zona de versanţi
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Configuraţia morfologică şi litologică a versanţilor (lentile de nisip şi praf, diaclazarea, sau
depozitele grosiere din conurile de dejecţie a torenţilor) permit infiltrarea şi circulaţia apelor în
teren, dar nu se formează o pânză freatică continuă, astfel nivelul apei în aceste zone este
foarte variabil: 3,00 – 5,00 m, sau lipseşte.
Din punct de vedere chimic apa subterană prezintă agresivitate foarte variabilă: carbonică,
sulfatică sau acidă, de la agresivitate slabă până la foarte intensă. Acest fapt impune luarea
unor măsuri pentru a preveni agresivitatea conform NE 012-99.
Fenomene de instabilitate ale versanţilor din comuna Românaşi
Versanţii din comuna Românaşi au structură şi caracteristici litologice diferite şi pantă diferită.
În urma mişcărilor epirogenetice, suprafaţa iniţială a complexului argilos-marnos,
supraconsolidat, a fost erodat prin sistemul hidrografic, ajungându-se la nivelul actual.
Îngroşarea stratului alterat în partea inferioară a versantului se datorează mişcărilor de formare
a reliefului, care duce la o acumulare a deluviului la partea inferioară a taluzelor.
Aceste mişcări au un caracter lent şi cu activităţi diferite în funcţie de intensitatea eroziunii
bazale.
Eroziunea a condus la o descărcare în regiunea văilor, astfel în masa de argilă
supraconsolidată, raportul dintre efortul vertical şi cel orizontal a scăzut foarte mult, deci starea
de eforturi în masiv este caracterizată printr-un efort deviator foarte mare. Aproape de
suprafaţa terenului, efortul deviator depăşeşte rezistenţa la forfecare şi se produc fenomene de
curgere lentă.
În localitatea Românaşi (sat reşedinţă de comună) zona construită nu este şi nu a fost afectată
de fenomene de instabilitate recente sau vechi, dar în zona de versant există fenomene de
curgere lentă (suprafaţa vălurită a grădinilor şi a livezilor, copaci înclinaţi, etc), care se vede şi
pe unele construcţii fisurate, cu fundaţii slabe.
Excepţie face baza versantului la ieşire din localitate spre Păuşa, unde pe taluzul drumului
există o alunecare activă, unde ar fi necesare lucrări de susţinere de mal.
În localitatea Chichişa nu se observă fenomene de instabilitate recente sau vechi, stabilizate,
dar în zona de versant (de pe malul stâng, cel vestic al Agrijului) există fenomene de curgere
lentă (case fisurate, suprafaţa vălurită a grădinilor şi a livezilor, copaci înclinaţi, etc), care se
vede şi pe unele construcţii fisurate, cu fundaţii slabe.
În urma precipitaţiilor puternice pâraiele mici de pe versanţi aduc pe drumuri cantităţi însemnate
de aluviuni, îngreunând, sau chiar blocând circulaţia.
Localitatea Ciumărna se întinde la baza Meseşului, pe malurile pârâului cu acelaşi nume, în
luncă şi parţial pe versanţii acestuia, toată suprafaţa zonelor cu pantă accentuată a localităţii a
fost afectată de fenomene de instabilitate vechi. Totodată, datorită pantei mari, apar fenomene
de curgere lentă (cu suprafaţa vălurită a grădinilor şi a livezilor, copaci înclinaţi, etc), care se
observă şi pe unele construcţii vechi, fisurate.
În zonele cu pantă accentuată, în urma unor lucrări de săpături mari, este posibilă declanşarea
unor alunecări.
Datorită acestui fapt, pentru eliberarea autorizaţiilor pentru construcţii noi, sunt necesare studii
geotehnice.
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În localitatea Păuşa - aşezată de-a lungul văii Agrij, casele sunt aşezate pe maluri, pe un teren
în pantă uşoară, la baza versantului. La capătul grădinilor panta creşte şi apar aceleaşi
fenomene de curgere lentă (teren cu suprafaţa în valuri, copaci înclinaţi, etc.), care în urma
unor intervenţii neadecvate, sau în urma suprasaturării cu apă, pot degenera în alunecări.
În cazul amplasării de case noi, în aceste locuri, pentru a preveni declanşarea alunecărilor,
sunt necesare luarea unor măsuri speciale, atât în ce priveşte amenajarea suprafeţei terenului
(nivelarea, ziduri de sprijin, amenajarea de şanţuri de gardă pentru scurgerea apelor de
suprafaţă), cât şi constructive (fundaţii cu centuri armate sus-jos, subsol monolit casetat,
realizarea unor stâlpişori, planşee monolite).
Fenomen tipic în localitate este eroziunea accentuată, care se manifestă în primul rând în urma
precipitaţiilor abundente.
În localitatea Poarta Sălajului aşezată de-a lungul văii Răstolţ, casele sunt aşezate pe malul
drept pe un teren în pantă uşoară, la baza versantului. La capătul grădinilor apar aceleaşi
fenomene de curgere lentă (teren cu suprafaţa în valuri, copaci înclinaţi, etc.), care în urma
unor intervenţii neadecvate, sau în urma suprasaturării cu apă, pot degenera în alunecări.
În locurile amintite, pentru a preveni declanşarea mişcărilor, sunt necesare luarea unor măsuri
speciale, atât în ce priveşte amenajarea suprafeţei terenului (nivelarea, ziduri de sprijin,
amenajarea de şanţuri de gardă pentru scurgerea apelor de suprafaţă), cât şi constructive
(fundaţii cu centuri armate sus-jos, subsol monolit casetat, realizarea unor stâlpişori, planşee
monolite).
În localitatea Romita nu se observă fenomene de instabilitate recente sau vechi, stabilizate, dar
în zona de versant (de pe malul stâng, cel vestic al Agrijului).
La capătul grădinilor panta creşte vertiginos şi apar aceleaşi fenomene de curgere lentă (teren
cu suprafaţa în valuri, copaci înclinaţi, etc.), care în urma unor intervenţii neadecvate, sau în
urma suprasaturării cu apă, pot degenera în alunecări.
Un loc cu alunecare activă este la intrarea dinspre Chichişa, imediat înainte de cimitir.
În locurile amintite, în cazul amplasării de case noi, pentru a preveni declanşarea mişcărilor,
sunt necesare luarea unor măsuri speciale, atât în ce priveşte amenajarea suprafeţei terenului
(nivelarea, amenajarea de şanţuri de gardă pentru scurgerea apelor de suprafaţă), cât şi
constructive (fundaţii cu centuri armate sus-jos, subsol monolit casetat, realizarea unor
stâlpişori, planşee monolite).
Depresiunea Agrijului în care se încadreză şi teritoriul comunei Românaşi, prin poziţia sa între
culmea Meseşului şi cutele anticlinale ale acestuia a fost încadrată geografic în categoria
“depresiunilor de contact”. Ea se situează între Munţii Apuseni şi Carpaţii Orientali, repectiv
Platforma Someşană. Cea mai mare întindere a Podişului Someşan, fragmentat tectonic, este
constituit din calcare, gresii, marne şi argile eocene şi oligocene aflate în depresiunile dintre
măgurile cristaline, în general sub altitudinea de 500 m. Culmile cristaline ale Meseşului apar
ca nişte bariere continue, care despart dealurile de nord-vest (ale Sălajului, ale Silvaniei) de
cele din sud-est (Dealurile Clujului). Desprinderea glacismului piemontan de rama montană a
Meseşului, efectuată mai ales de afluenţii consecvenţi ai Agrijului, a dus la conturarea unui uluc
depresionar în care se află aşezările rurale.
Succesiunea depozitelor sedimentare arată că depresiunea a funcţionat ca un vechi golf umplut
cu sedimente terţiare în care valea Agrijului s-a adâncit. Ea se deosebeşte net faţă de regiunile
39

vecine datorită povârnişurilor şi locurilor abrupte care o încadrează. În vest culmile Meseşului
sunt dominante cu 200 - 400 m, iar în est cuestele etajate cu aproximativ 100 m.
Relieful depresiunii Agrijului se caracterizează printr-o mare fragmentare ale cărei particularităţi
ţin de sistemul complex al reţelei hidrografice, impuse de liniile tectonice care au dus la
compartimentări morfologice, determinând structura reliefului. Altitudinile cad atât dinspre latura
estică cât şi cea vestică spre centrul depresiunii.
Pe teritoriul comunei, în sectorul central se desprind o serie de areale cu energie mare de
relief, adică prin prezenţa abrupturilor de cuestă pe dreapta văilor “Groapa” şi “Sorţi”; în alte
situaţii energia mare a reliefului se asociază cu roca şi creează rupturi în pantă de-a lungul
văilor cu implicaţii directe asupra eroziunii pe verticală: valea Stânii, valea Ciumărnii, valea
Seacă.
În baza acestor caracteristici în aproape toată depresiunea se pot distinge patru trepte de
relief.
Treapta de luncă, cu o altitudine medie de până la 250 m, este extinsă lateral pe râul Agrij, pe
alocuri chiar la 2.500 m. Extinderea se află la sud de Românaşi, spre Păuşa, care datorită celor
trei cursuri principale de apă, ce se adună aici: Treznea, Ciumărna şi Răstolţ formează “lunca
comună”. Cu excepţia satului Ciumărna toate celelalte sate folosesc această treaptă pentru
vetrele lor.
Treapta de terase 250 - 300 m este dispusă fragmentar pe ambele maluri ale Agrijului, dar mai
ales pe dreapta şi ca altitudine le distingem la confluenţa Răstolţului, Agrijului şi Treznei sub
forma unor umeri de terasă. Pe această treaptă este situat satul Ciumărna. Caracterul colinar,
larg al reliefului face puţin evidentă trecerea de la luncă la terasă. Chiar lunca Păuşei este
aproape de această altitudine.
Treapta de interfluvii 300 - 350 m extinsă mult pe stânga Agrijului corespunde unor terase dar
puternic fragmentate de afluenţii de pe Meseş ai râului, care au adâncit mult formaţiile
sedimentare; respectiv văile Seacă, a Stânii, şi a Ciumărnii. Aceste înălţimi de dealuri
piemontane, (calcare monoclinale eocene), flanchează latura sud-estică a Meseşului şi sunt
suprafeţe netede: Cântătoreasa, Ciogaş, iar îngustimea culoarelor hidrologice cu nivel freatic
adânc nu sunt propice aşezărilor umane, dar oferă în schimb terenuri pentru culturi agricole,
pomicultură, fâneţe şi păşuni. Pe alocuri sunt suprafeţe cu pădure: dealul Boancă, Dosul
Ciumărnii, La Arini, Dosul Plopilor, Dealul Poarta Sălajului ş.a.
Treapta superioară peste 350 m se remarcă prin două aspecte deosebite: Spre Meseş se
extinde mai mult sub forma unor povârnişuri de legătură cu înălţimi mai mari de 500 - 600 m.
Ele sunt la vest de satul Ciumărna, începând de la Izvorul Tâlhăreasa, iar spre est se face
trecerea spre cotele absolute de pe interfluviul Almaş - Agrij. Sunt împădurite sau ocupate cu
pajişti: dealul Bogdanu, dealul Bălţii, Ţâfla, dealul Gorgana, ş.a.
Parţial aceste trepte se suprapun cu cele de vegetaţie cu diferenţierile datorate altitudinilor; un
nivel al luncii cu terasele de culturi agricole, un nivel de interfluviu cu culturi agricole, livezi,
păşuni şi pădure şi nivelul superior al pădurii şi poienelor cu vegetaţie ierboasă: Poiana din
Dosul Răchiţii - 400 m, Cântătoreasa - 380m. Sub acest aspect comuna Românaşi este cel mai
bine reprezentată de treapta 250 - 300 m, cu aproape 50% din suprafaţă.
c.) Factorii climatici
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Clima regiunii este caracterizată printr-un climat transcarpatic, continental, care este influenţat
evident de relief (topoclimate de adăpostire ori expoziţie favorabilă).
Clima în depresiunea Agrijului are o oarecare individualitate, dată fiind încadrarea pe ambele
flancuri cu înălţimi, care îi dau o notă specifică, de zonă de adăpost. Este un sector cu “climă
de deal” cu o temperatură medie anuală de 8-9ºC. şi cu precipitaţii medii anuale de 600-800
mm. Luna iulie, când soarele strălucește până la 7 ore pe zi temperatura se ridică la 18-20ºC.
Mediile lunii ianuarie sunt de -3,-4ºC, cu exceptia invaziilor de aer arctic, când extremele ajung
la -32ºC. La Românaşi îngheţul vine de timpuriu, în jurul datei de 20 octombrie, iar dezgheţul e
adus în jur de aprilie de viitura de primăvară a Agrijului. Zăpada ţine solul acoperit până la 90 100 de zile, cu un strat ce rar depăşeşte 60 cm. În general cele mai mari cantităţi de precipitaţii
cad în timpul verii, aproximativ 35% din totalul anual.
Vântul este elementul cel mai important care influenţează clima. Dominante sunt vânturile din
vest şi nord-vest, care îşi modifică particularităţile datorită configuraţiei reliefului, Meseşul la
vest şi Vlădeasa la sud, de pe care masele de aer coboară aducând temperaturi scăzute iarna
şi topesc zăpada primăvara. Sunt diferenţieri microclimatice ale depresiunii, unde pe alocuri
primăvara întârzie şi pe altele vine mai devreme. Locuitorii din Poarta Sălajului au o enigmă, “la
Ciumărna prunii înfloresc mai iute ca la noi”. Observaţiile locuitorilor de-a lungul secolelor, cu
privire la microclimatul aşezărilor şi la anumite fenomene ale naturii, au ca reper previziunea
vremii, de care la rândul lor se leagă o seamă întregă de obiceiuri şi tradiţii.
d.) Fauna
Fauna este reprezentată doar de specii întâlnite în pădurile de stejar şi fag: lupul, mistreţul,
căprioara, cinteza (foto)etc. În pajiştile joase şi în luncă întâlnim iepurele, vulpea, păsările,
rozătoarele, unele reptile ca guşterul ş.a. În amonte de Românaşi se întâlneau în apele
Agrijului lipanul şi păstrăvul. Datorită lipsei unor măsuri de protecţie ale mediului, aceste specii
sunt aici pe cale de dispariţie.

Pasărea cinteză9

9

Sursa foto: www.toateanimalele.ro

41

e.) Flora
Flora se diferenţiază sensibil, doar datorită altitudinii cu nota caracteristică a intercalării
suprafeţelor păduroase: fag, gorun, stejar, frasin, ulm şi amestec cu acelea ale pajiştilor
secundare şi derivate dispuse în zonele culoarului de vale. Succesiunea aceasta este evidentă
mai mult în Vest. Toponimele locale trădeză străvechea existenţă a solurilor silvestre: Boancă,
Ciogaşi, Ţâfla de pe Meseş şi de pe interfluviul Almaş-Agrij; dealul Firii şi dealul Mânăstirii.
f.) Reţeaua hidrografică
Depresiunea Agrijului este drenată de râul cu acelaşi nume, ce curge pe o distanţă de
aproximativ 58 km. Este un râu mic cu un bazin de cca. 386 km² ce izvorăşte de pe versantul
sud-estic al Măgurii Priei. E ca o vale mică, care se lărgeşte înainte de satul Bogdana având un
maxim de lărgime chiar la Românaşi.
Datorită reliefului, cursul Agrijului are un grad mare de instabilitate şi prin meandrele sale
produce eroziunea accentuată a malurilor. Arealul din care îşi adună apele sunt bazinele văilor
Ciumărna, Armezău, Sorţi, Groapa, Fâşii şi Stâna. Pe întreaga depresiune a Agrijului vizavi de
ape se petrec cu intensitate deosebită procese de degradare ale terenurilor, care constau în
exfolierea versanţilor prin spălarea la suprafată, cum este arealul de la Ciumărna. Localnicii le
zic „gloduri”; pământurile rele dinspre Tâlhăreasa, arealul de pe valea Seacă, pe versantul
drept al văii Stânii. Apele de ploaie torenţială sunt un alt agent motor, care lasă amprente
cadrului natural al comunei. Torenţii văilor Armezău, Groapa, Ciumărna transportă cantităţi mari
de material pe care îl depun în luncă.
La Poarta Sălajului, torenţii au afectat porţiuni din terenul agricol; cursurile neputând fi corectate
prin îndiguire sau baraje nu au fost prevenite suficient în extravilan, pagubele produse de
torenţi. Continuarea procesului conduce la alunecarea terenurilor, cum sunt cele de pe
versantul stâng al văii dintre Romita şi Chichişa, pe dreapta văii Seci şi a Romitei. Panta râului
Agrij, la Românaşi este mică, 3-5 m/km iar debitul de cca 1 m³/sec. Un post de măsurare este
şi acum la piciorul podului de la Românaşi. Cantitatea de substanţe solide în suspensie sau
dizolvate, purtată de pe versanţi de Agrij, este mare şi dovedeşte degradarea versanţilor;
cantitatea se ridică la 100-150 tone/km²/an.
Apele râului aparţin clasei apelor sulfatate, grupa calciului, cu o mineralizare ridicată 1000g/l.
Sunt ape dure, bogate în calcare şi gipsuri, datorate alimentaţiei subterane a râului din straturile
eocene şi oligocene. Apa potabilă din fântâni a suferit transformări de ordin antropic şi pe
alocuri este „argiloasă”, iar pe alocuri cu mare cantitate de azot, care are efecte toxice.
Fântânile se alimentează din apele freatice din depozitele de terasă, nu prea adânci. La 1 m se
află contactul cu prima terasă a luncii. Apele de stratificaţie sunt în depozitele de sedimentare
mai adânci şi au o mai mare mineralizare, condiţionate de solubilitatea rocilor magazin (multe
calcare fiind pe Boancă, Boişte, Cetate).
În procesul de aluvionare prin inundaţii, repercusiunile pot fi nefaste asupra recoltelor, dar şi
asupra căilor de comunicaţie şi construcţiilor. De consemnat este anul 1970, când toată lunca
până la Poarta Sălajului a fost acoperită de apă.
Se cuvine a sublinia necesitatea lucrărilor de regularizare a cursului Agrijului, pe anumite
porţiuni, prioritare fiind desigur, vetrele de sat.
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Înmănuncherea la Românaşi a celor patru afluenţi amintiţi într-o adevărată piaţă de adunare a
apelor, cu divagări, înmlăştinări şi meandre parasite au transformat zona într-o minunată
regiune de grădinărit. Este surprinzătoare toponimia, denumirea fiind „Râtul Brebilor”, care ne
duce cu gândul la satul Brebi.
g.) Situri Natura 2000
Pe teritoriul comunei Românași nu există Arii Naturale Protejate de Interes Comunitar incluse în
Rețeaua Ecologică Europeană Natura 2000, ori alte arii naturale protejate conform Agenției
pentru Protecția Mediului Sălaj.10
h.) Monumente istorice
În domeniul monumentelor istorice, până în prezent, comuna Românași figurează pe Listele
aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei
monumentelor istorice, actualizată, și a Listei monumentelor istorice dispărute, publicat în
Monitorul Oficial nr. 670 bis din 01.10.2010 cu următoarele obiective:
Nr.
crt.
238

Cod LMI
2004
SJ-I-s-A04953

Denumire

Localitate

Castrul si vicus militar

sat Românași
comuna Românași

355

SJ-II-m-B05037

sat Chicișa
comuna Românași

357

SJ-II-m-A05040

442

SJ-II-m-A05092
SJ-II-m-A05095

Biserica de lemn
”Sf. Arhangheli Mihail și
Gavriil “
Biserica de lemn
”Sf. Arhangheli Mihail și
Gavriil “
Biserica de lemn
”Sf. Nicolae“
Biserica de lemn
”Sf. Arhangheli Mihail și
Gavriil“
Cazarma, azi moara

447
458
459

SJ-II-m-B05106
SJ-II-m-A05107

sat Ciumărna
comuna Românași
sat Păușa
comuna Românași
sat Poarta Sălajului
comuna Românași
sat Românași
comuna Românași
sat Romita
comuna Românași

Biserica de lemn
”Sf. Nicolae“

Adresă Datare
“La secolele IICetate“ III p. Chr.,
Epoca
romană
72
sfârșitul
secolului al
XVII-lea
240
începutul
secolului al
XVIII-lea
100
1730
97
166
133

începutul
secolului al
XVII-lea
secolul
al XIX-lea
începutul
secolului al
XVIII-lea

Aceste obiective au fost evidențiate pe planșele PUG și se regăsesc și în studiul întocmit de
către specialiștii Muzeului Județean de Istorie și Artă ale cărui obiective de natură istorică le
enumerăm în continuare așa cum au fost menționate de către aceștia:

10

Adresa nr. 6811/27.11.2015 emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Sălaj
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Localitatea Românaşi
Complexul arheologic roman alcătuit din castrul și vicus-ul aferent (Indicativ LMI: SJ-I-s-A04953) se află amplasate la sud-sud-vest de centrul localității. Locul pe care se află castrul este
numit până azi de către localnici “Cetate”. Este un platou amplu delimitat spre nord și sud de
două pâraie, “Valea Ciumărnii”, respectiv “Valea Seacă”. Latura dinspre sud este mult mai greu
de atins datorită înclinării pantei. Promontoriul domină valea Agrijului, pe latura sa vestică.
Porta praetoria a castrului se găsea pe latura estică a fortificaţiei, către cimitirul satului și valea
Agrijului. Castrul din faza de pământ avea dimensiunile de 122 x 153 m. Castrul din piatră
păstrează orientarea fazei de pământ, însă dimensiunile se schimbă, ajungând să măsoare 130
x 158, 50 m. În castru a fost cantonată unitatea militară cohors I Hispanorum quinquenaria care
a construit fortificaţia.
Vicus-ul militar (denumit în antichitate Largiana) se găsea dispus de jur împrejurul castrului, în
dreptul laturii cu porta praetoria - poarta principală (în zona cimitirului actual al comunităţii
ortodoxe) și pe latura porţii principalis dextra, respectiv a laturii cu porta decumana – poarta
secundară a castrului. În malul înalt al Văii Ciumărnei se evidenţiau urmele unor construcţii
romane cu zid de piatră, aşadar, este posibil ca vicusul militar să se fi extins până în zona
respectivă.
Limitele zonei de protecţie sunt: la N pârâul Valea Ciumărnei, la S pârâul Valea Seacă, la E
drum din sat şi limită de proprietate, iar la V gardul Fermei Zootehnice.
Drum roman ce ieşea din castru pe porta praetoria. În intravilanul actual al localităţii Românași
exista un nod rutier, o intersecţie majoră cu o arteră spre Optatiana (Sutor, comuna Zimbor,
jud. Sălaj) în dreapta pârâului Agrij, iar în spaţiul cadastral al localității Poarta Sălajului
tronsonul respectiv al drumului se găsea în dreapta pârâului Răstolţ şi trecea peste dealul
Gorgana spre actuala localitate Sânmihaiu Almaşului. De la bifurcaţia rutieră amintită avem şi
un alt tronson rutier, spre castrul roman de la Buciumi, pe valea pârâului Agrij, în lunca din
dreapta cursului pârâului.
Zona de protecţie: se stabileşte 10 m pe partea dreaptă a drumului roman şi 10 metri pe partea
stângă a drumului roman.
În lunca din dreapta pârâului Agrij, pe prima terasă a văii, există urmele drumului roman spre
castrul roman de la Brusturi (Certiae ), comuna Creaca.Traseul drumului este cunoscut de
localnici sub toponimul “Drumul Troianului“.
Zona de protecţie se stabileşte 10 m pe partea dreaptă a drumului roman şi 10 metri pe partea
stângă a drumului roman.
Fosta cazarmă / moară din Românaşi are indicativul în LMI: SJ-II-m-B-05106. Clădirea a fost
construită în secolul XIX de către familia Wass de Țaga, care a deținut-o în proprietate până în
anul 1890, când a fost cumpărată de Edumal L. Thmeodor din Viena. Acesta a vândut-o în anul
1898 baronului Gudenus de Weidhofer ad Taia. În anul 1904 clădirea și-a schimbat din nou
proprietarul, fiind cumpărată de evreul Carol Herman. Următorul proprietar a fost tot un evreu,
Por Mihai, care a deținut-o de-a lungul întregii perioade interbelice. La fel ca alte imobile,
clădirea, care funcționa ca moară, a fost naționalizată în iunie 1948 de către regimul comunist.
Clădirea se află pe partea dreaptă a văii Agrijului, pe a doua terasă. Cladirea aflată într-o stare
avansată de degradare datorită faptului că nu a fost folosită în ultimii ani, a fost extinsă în
spate, în anii comunismului, cu două corpuri de clădire parter care nu au nimic în comun cu
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valențele calității de monument aducând prejudicii estetice clădirii. Limitele zonei monumentului
sunt: la N limită de proprietate (gard), la S limită de proprietate (gard), la E baza terasei mai
înalte (gard de proprietate), iar la V drum din sat. Zona de protecție a monumentului este
delimitată de baza versantului situat în partea de est, câte trei loturi de casă existente în
intravilan situate la frontul străzii spre nord, cât și spre sud până la sediul asociației agricole, iar
spre vest loturile de case situate vis-a vis de cele descrise anterior până la valea Agrijului.
Benzinărie – Punct situat pe a doua terasă a văii Agrijului (pe partea stângă), la marginea
şoselei Zalău-Cluj Napoca (partea stângă) în zona actualei benzinarii. Cu ocazia construirii
staţiei de benzină au fost descoperite fragmente ceramice din epoca bronzului şi din epoca
romană. În anul 1998 vis-a-vis de staţia de benzină au fost efectuate cercetări arheologice de
salvare soldate cu descoperirea mai multor materiale ceramice databile în prima epocă a
fierului (hallstatt). Limitele zonei de protecţie sunt: la N limită de proprietate, la S şoseaua
Zalău-Cluj Napoca, la E limită de proprietate, iar la V drum de ţară şi limită de proprietate.
Localitatea Chichişa
În lunca văii pârâului Agrij (pe partea stângă) există urmele drumului roman, tronsonul
Largiana – Certiae. Traseul drumului este cunoscut de către localnici sub toponimul “Drumul
Troianului“.
Zona de protecţie: se stabileşte 10 m pe partea dreaptă a drumului roman şi 10 metri pe partea
stângă a drumului roman.
Biserica de lemn ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din Chichişa are indicativul în LMI SJ-IIm-B-05037. Planul rectangular cu absida decroșată a bisericii nu face notă discordantă față de
marea majoritate a bisericilor de lemn din Sălaj, însă cu adevărat unicat este textul care
datează ridicarea (?) construcției în anul 1739; ”Această sfântă biserică o au făcut Donca
Dumitru…”. Planul este dreptunghiular, cu absida decroșată cu un plan pătrat. Inițial planul
construcției măsura 9,10 / 3,90 m, însă în secolul al XVIII-lea a fost mărit prin adăugarea unui
alt pronaos, cel vechi fiind înglobat naosului. Probabil că anul 1739 se referă la această
importantă intervenție, căci proporțiile inițiale clasează biserica la începutul secolului al XVIIlea. Ancadramentul ușii de intrare este ornamentat cu două chenare în frânghie și un vrej, iar la
bază are o rozetă. Motivul frânghiei formează și brâul median al pereților. Cel de pe latura de
sud a vechii nave este însă însoțit, în partea de sus, de un chenar din linii frânte (dințișori).
Ultimele reparații au adus schimbări regretabile, odată cu refacerea bolții semicilindrice a
naosului, a dispărut și decorul pictat. Bolta semicilindrică a altarului se încheie la est într-un
timpan, ce face legătura cu pereții printr-o suprafață plană. Biserica păstrează icoane din
secolul al XVIII-lea realizate de zugravul Ioan Pop din Românași, care a pictat și interiorul
lăcașului. Pe icoana Deisis de format mare, este cioplit în lemnul ramei cu chenar în frânghie,
anul 1797. Ușile împărătești au fost pictate de popa Toader Faur în 1805.
Biserica de lemn este amplasată aproximativ în mijlocul satului, pe partea stângă a drumului
județean Românași – Jibou, la baza unui deal, la intersecția DJ cu una dintre ulițele satului.
Limitele zonei de protecţie care coincid cu cele ale zonei centrale a satului Chichișa sunt: la N
limita de proprietate (gard) a bisericii penticostale care se întinde spre V până la zona de
protecție a cimitirului ortodox și drumul de acces spre spațiile de depozitare fructe de pădure,
spre E toate incintele de locuințe situate la frontul străzii principale între drumul mai sus amintit
de acces la zona depozitare fructe de pădure și lotul de casă aflat vis-a vis de biserica
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penticostală din sudul localității care este și ea cuprinsă integral cu împrejmuirea aferentă. Spre
V zona de protecție este continuată de împrejmuirea gospodăriei situată la nord de biserica
penticostală cât și toate împrejmuirile de case situate la sud și est de noua biserică ortodoxă a
satului aflate pe drumul paralel cu valea Stanei.
Localitatea Romita
În lunca văii pârâului Agrij (pe partea dreaptă) există urmele drumului roman, tronsonul
Largiana – Certiae. Traseul drumului este cunoscut de către localnici sub toponimul “Drumul
Troianului “.
Zona de protecţie: se stabileşte 10 m pe partea dreaptă a drumului roman şi 10 metri pe partea
stângă a drumului roman.
Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” din Romita are indicativul în LMI: SJ-II-m-A-05107. Biserica a
fost ridicată în secolul al XVIII-lea, după inscripțiile păstrate (Popa Gheorghe – 1740). Edificiul
are plan rectangular cu absidă decroșată față de nava ce măsoară 9,80 x 4,60 m. Ca decor
sculptural, biserica păstrează un tor cioplit în motivul frânghiei, pe latura de sud, peste mijlocul
locașului. Pe aceeași latură se află și intrarea în edificiu, frumos decorată cu același motiv, dispus
însă în trei rânduri. Probabil cea mai reprezentativă din punct de vedere artistic este prispa care
fost construită cândva după a doua jumătate a sec. al XVIII-lea. Îmbinările elementelor
constructive ale prispei au fost consolidate prin cuie de lemn cu capetele cioplite spre a reda
motive florale. La sfârșitul secolului al XVIII-lea sau poate la începutul celui următor, au fost
adăugate trei icoane împărătești: Iisus Hristos, Maica Domnului și Botezul Domnului cu chenare
în frânghie și culori pastelate. Vechiul cimitir păstrează o cruce fragmentată și una întreagă
datate pe la sfârșitul sec. al XVIII-lea.
Biserica se află actualmente în incinta satului, la cca. 500 m dreapta de traseul drumului
județean Românași – Jibou, pe malul drept al Agrijului. În apropierea ei a fost edificată noua
biserică de zid din localitate.
Limitele zonei de protecţie sunt cele ale zonei centrale incluzând la N și respectiv E incintele
delimitate și de împrejmuirile de la Clubul-bar și biserica monument, respectiv noua biserică
ortodoxă, incinta căminului cultural și grădinița, cât și primele patru gospodării aflate la sud de
căminul cultural. În partea de sud sunt cuprinse vis-a-vis loturile aflate între drumul roman și
primele două loturi situate la vest de biserica baptistă. Zona de protecție se închide spre vest și
nord-vest cu incinta împrejmuită aflată peste drum de biserica baptistă.
Localitatea Păuşa
Biserica de lemn ”Sf. Nicolae” și ”Nașterea Maicii Domnului” din Păuşa are indicativul LMI:
SJ-II-m-A-05092. Biserica de lemn cu hramul „Sf. Nicolae” şi ”Naşterea Maicii Domnului” a fost
ridicată în 1730. Planul este dreptunghiular, cu absidă decroşată, poligonală, cu cinci laturi.
Pereţii de dimensiuni reduse, prezintă la îmbinările absidei, iscusite perechi de console, ce
coboară în trepte, până la brâul median alcătuit din ”frânghie” şi chenare de linii frânte.
Ancadramentul intrării este o dovadă de măiestrie a sculpturii în lemn cu rozete, ”frânghii”,
motive geometrice, semicercuri cu spiţe şi vrej cu ghindă. În mijlocul cadrului de sus, amplei
compoziţii decorative ce susţine crucea i se adaugă, de o parte şi de altă, o inimă. Cel de al
doilea ancadrament, al trecerii în naos este împodobit cu chenare în ”frânghie”, linii frânte şi
alte linii dispuse în “V” întors. Arcul transversal al bolţii semicilindrice a naosului este străbătut
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de o „frânghie” intersectată de şase suprafeţe dreptunghiulare pe axul arcului, pe care sunt
sculptate câte o rozetă în spirală sau cu petale.
Din pictura exterioară se distinge îndeosebi cea de pe peretele de sud, dispusă în scene
dreptunghiulare: ”Adormirea Maicii Domnului”, ”Maria Împărăteasa” înconjurată de Apostoli şi o
scenă din viaţa Sf. Nicolae, “Salvarea corăbierilor”. În pronaos pictura se păstrează foarte bine
în culori vii, de verde şi purpuriu. Pe peretele dinspre naos se află următoarea pisanie: ”Naşterii
s-au numit hramul ca să-l păzească tot neamul şi s-au zugrăvit prin cheltuiala creştinilor
pravoslavnici dintr-acest sat Pause, în zilele înălţatului şi pururea domnului împărat Frantis …
pravoslavnic arhipăstorie neunită şi cinstit protopop Petrovici al Miluanului, şi cinstiţi preoţi
Halmagi Teodor, Halmagi Dimitrie. Prin mine umilitul zugrav Ioan Pop din Unguraşi, anul 1800,
iulie 10″. În anii 1966-1968 biserica de lemn din Păuşa a fost restaurată. Acoperişul unitar şi
clopotniţa scundă cu doi ochi rotunzi şi fleşă ascuţită, au fost refăcute, punându-se astfel la
adăpost preţioasa decoraţie sculptată şi pictată. Biserica este amplasată în mijlocul satului, pe
partea stângă a drumului către Agrij, pe o terasă. În imediata sa vecinătate, spre nord a fost
ridicată biserica nouă. Limitele zonei de protecţie sunt și de această dată cele aparținând zonei
centrale a satului datorită poziționării bisericii monument în centrul de greutate al localității: la N
incintele delimitate de case aferente primelor două gospodării situate la vest de biserica
baptistă până la intersecție, la S incintele de case până la intersecția majoră de acces la ferma
și limita continuă cu drumul de acces la vest de intersecție, iar spre vest limitele de proprietate
aflate pe latura de vest a drumului de legatură spre DJ 108 A.
Casa cu numărul 93 – amplasament situat în grădina / curtea casei cu nr. 93, pe o terasă aflată
pe partea stângă a drumului spre Agrij. Din acest loc provine un nucleu de obsidian descoperit
cu ocazia săpării unei gropi. Limitele zonei de protecţie sunt: la N şoseaua spre Agrij, la S limită
de proprietate (gard), la E limită de proprietate (gard), iar la V drum din sat.
Localitatea Poarta Sălajului
Urmele drumului roman, tronson Largiana – Optatiana (localitatea Sutor, comuna Zimbor,
județul Sălaj) în dreapta pârâului Răstolţ, pe a doua terasă a pârâului. Urme ale drumului în
zona bisericii monument din lemn (vis-à-vis de ea). Drumul roman traversează dealul Gorgana,
spre actuala localitate Sânmihaiu Almaşului.
Zona de protecţie: se stabileşte 10 m pe partea dreaptă a drumului roman şi 10 metri pe partea
stângă a drumului roman.
Biserica de lemn “Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din Poarta-Sălajului are indicativul în
LMI: SJ-II-m-A-05095. Conform tradiției, biserica a fost dăruită în 1840 celor din localitate de
către locuitorii din Răstolțul Mare și ar fi fost construită cu 200 de ani mai devreme. Biserica se
înalță în mijlocul satului pe partea dreaptă a DN Cluj – Satu Mare. Dimensiunile reduse ale
edificiului, planul dreptunghiular cu absida în cinci laturi, decroșată doar pe una din laturile sale
lungi, fac din monumentul de arhitectură ecleziastică de la Poarta Sălajului, dacă nu un unicat,
atunci cu siguranță o raritate. Mai ales că mai există doar două analogii pentru astfel de biserici
(Copăceni-Bihor și Valea lui Lalu-Buzău). Din masa elevației se deosebesc consolele ca
rezultat al îmbinării ingenue ale celor șase bârne ale pereților, cu lungimi diferite și cioplite la
întâmplare, unele bogat, altele deloc. Pe latura de sud a fost decupat un luminator, dintr-o
singură bârnă, decupajul reprezentând o floare. Pe aceeași latură sudică este practicat accesul
în biserică, acces care se face printr-un gol de ușă închis în partea superioară în segment de
arc de cerc. Ancadramentul este compus din două bârne verticale și paralele și de un lintou
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decupat în partea sa inferioară în acel segment de arc de cerc mai sus pomenit. Decorul tocului
de ușă este simplu, din două rânduri de chenare cioplite, care redau obișnuitul motiv al frânghiei.
De notat este faptul că lipsește obișnuita prispă, iar deasupra pronaosului se înalță un turn
relativ înalt în comparație cu dimensiunile reduse ale ansamblului. Învelitoarea, atât a fleșei cât
și a naosului, pronaosului și absidei este de șindrilă. Limitele zonei de protecţie sunt delimitate
de construcțiile aflate de o parte și alta a DN 1F (în zona de curbă) aflate în centrul localității. La
V si S sunt cuprinse primele opt loturi de case (delimitate de garduri) situate la vest de drumul
de acces la cimitirul ortodox, zona de protecție cuprinzând terenul până la cursul de apa paralel
cu DN, cât și primul lot de teren situat la est de torentul ce traversează drumul național. Spre
nord zona de protecție include toate incintele de imobile demarcate de gard și aflate vis-a-vis de
cele descrise anterior.
Localitatea Ciumărna
Biserica de lemn ”Sf. Arhangheli Mihail și Gavril” din Ciumărna are indicativul în LMI: SJ-IIm-A-05040. Cu un plan dreptunghiular, cu absida decroşată, poligonală, în cinci laturi, edificiul
religios din localitatea Ciumărna are în interior un tavan drept în pronaos, iar în naos şi altar,
bolţi semicilindrice. Ancadramentul intrării, parţial păstrat a fost decorat cu baghete sculptate în
frânghie, iar un altul în romburi, presărat cu rozete. În biserică, între tinda femeilor şi spațiul
rezervat bărbaţilor, se păstrează o uşă monoxilă de lemn pe care reputatul istoric de artă Vasile
Drăguţ a considerat-o „cea mai frumoasă uşă ţărănească din întreaga ţară”. Uşile
asemănătoare de la bisericile de lemn din Sumurduc (1715) şi Vechea (1726), precum şi
cea din Sic (1731), toate din judeţul Cluj, fixează perioada aproximativă în care a fost ridicată
biserica din Ciumărna, în primele decenii ale secolului 18, foarte probabil de unul și acelaşi
meşter itinerant. Ctitorii au lăsat, conform obiceiului, o însemnare pe portalul de la intrare care
să fixeze în timp începuturile acesteia, dar care s-a pierdut aproape în totalitate odată cu
înălţarea deschiderii uşii. Un mic fragment din inscripţie stă totuşi încrustat pe uşorul drept,
martor frust al pierderii mesajului ei. Bolta naosului este decorată prin cioplirea arcului
transversal în rozete separate prin benzi verticale în motivul frânghiei.
Pictura, relativ deteriorată are în componența sa fețele mironosițelor și a împăraților Constantin
și Elena, etc. Pe bolta naosului, dincolo de meștergrindă, se mai văd medalioane cu figuri de
mucenici. Pictura a fost realizată de zugravul Ioan Pop din Românași, pictor ce a realizat și
icoanele împărătești cu Sf. Nicolae (1801).
Actualmente biserica monument este amplasată pe partea dreaptă a DN Cluj-Napoca-Satu
Mare, în incinta localității. Limitele zonei de protecţie sunt cele demarcate și pentru zona
centrală a satului și sunt după cum urmează: La N împrejmuirile primelor două case aflate la
vest de biserica monument, gardul cimitirului ortodox și împrejmuirile caselor de la nord de DN
1F până la casa aflată la nord de limita vestică a districtului de drumuri naționale (gard). La E
gardul de est al fermei, la sud Valea Ciumărnei, drum și gardurile caselor și a magazinului aflate
la sud de strada principală până la torentul perpendicular pe valea Ciumărnei, torent care
constituie limita de vest a zonei de protecție. Spre nord zona este delimitată de conturul celor
șase gospodării aflate pe drumul perpendicular pe strada principală, aflate pe ambele froturi, cât
și de gardurile caselor situate în continuarea școlii spre est și respectiv la sud de DN 1F, în
partea de est a drumului de legatură spre biserica monument.
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3.2. Audit socio-demografic
În cadrul localității Românași din județul Sălaj, populaţia cunoaşte la ora actuală un proces de
regres accentuat datorat îmbătrânirii, scăderii fertilităţii şi migraţiei, fenomene demografice care
se pot constata în toate ţările dezvoltate. În perspectivă, aceste fenomene vor creşte în
intensitate şi vor genera efecte multiple în societate.
Conform ultimelor date statistice oficiale, disponibile pentru anul 201111, populaţia comunei
Românași este de 2.894 locuitori.
Având în vedere suprafaţa totală a teritoriului de 66,36 km², densitatea populaţiei este de
aproximativ 44 loc./km².
Principalii indicatori la nivelul localității Românași cu privire la teritoriu, locuințe și utilități publice,
în perioada 2004-2013, sunt prezentați în tabelul de mai jos:
Teritoriu, locuințe, utilități publice
Anul
Denumire
indicator
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Locuințe existente –
1.219 1.222 1.224 1.224 1.224 1.223 1.235 1.248 1.251 1.259
total – număr
Locuințe în
proprietate publică
4
4
4
4
4
4
4
2
2
2
– număr
Locuințe în
proprietate privată – 1.215 1.218 1.220 1.220 1.220 1.219 1.231 1.246 1.249 1.257
număr
Suprafața locuibilă
49.464 49.564 49.957 49.957 49.957 49.943 50.948 51.575 51.817 52.414
– total mp
Lungimea totală a
rețelei simple de
8,6
8,6
8,6 22,50 18,90 25,30 20,10 20,10 20,10 20,40
distribuție a apei
potabile – km
Capacitatea
instalațiillor de
72,00 72,00 72,00 1.872 1.841 1.838 519,00 519,00 519,00 519,00
producere a apei
potabile – mc/zi
Cantitatea de apă
potabilă distribuită
23,00 23,00 23,00 198,00 188,00 22,00 28,00 34,00 36,00 39,00
consumatorilor –
total – mii mc
Cantitatea de apă
potabilă distribuită
23,00 23,00 23,00 198,00 188,00 21,00 19,00 30,00 32,00 34,00
consumatorilor – uz
casnic – mii mc
Tabel nr. 2: Teritoriu, locuințe, utilități publice în localitatea Românași, în perioada 2004-201312

11

Recensământul populației din România din 2011: Tab3 ”Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă – judeţe, municipii,
oraşe, comune”, sursa: Institutul Național de Statistică
12
Sursa: INS – Fişa localităţii Românași
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Principalii indicatori demografici la nivelul localității Românași, în perioada 2004-2013 sunt
următorii:
Denumire indicator

Anul
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3.046 3.028 3.044 3.042 3.081 3.042 3.068 3.086 3.111 3.109

Populaţia totală - la 1
iulie (stabilă)
Femei
1.538 1.537 1.541 1.546 1.563 1.533 1.553 1.540 1.553 1.550
Bărbaţi
1.508 1.491 1.503 1.496 1.518 1.509 1.515 1.546 1.558 1.559
Născuţi vii
32
54
40
49
56
44
40
52
36
39
Decedaţi
49
46
54
48
66
54
52
39
39
43
Căsătorii
10
10
11
35
18
12
10
7
5
8
Divorţuri
1
2
1
2
3
4
4
3
5
3
Stabiliri de domiciliu în
localitate (inclusiv
79
29
57
81
62
56
71
55
74
migrația externă)
Plecări cu domiciliul din
61
34
70
44
48
46
63
43
49
localitate (inclusiv
migrația externă )
Stabiliri de reşedinţă în
5
20
8
8
18
18
22
24
12
19
localitate
Plecări cu reşedinţa din
26
31
28
42
26
26
29
27
24
31
localitate
Tabel nr. 3: Indicatorii demografici ai localității în perioada 2004-201313

Tendințe demografice
Sub formă de grafic, la nivelul localității Românași, pentru perioada 2004-2013, evoluția
populației este următoarea:

13

Sursa: INS – Fişa localităţii Românași
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Figura nr. 8: Evoluţia populaţiei stabile în comuna Românași14

Dinamica populației
Efectivul unei populații suferă modificări în timp, nu este constant, în funcție de intrările
(nașterile și imigrările) și ieșirile (decesele și emigrările) din cadrul acesteia.
Rata Natalității
Natalitatea reprezintă numărul de născuți vii și se exprimă prin indicele general de natalitate
raportat la 1.000 de locuitori. Natalitatea este dependentă de ponderea populației tinere și de
indicele de fertilitate, dar poate fi influențată și de mentalitatea populației, tradiții și factorii sociali
economici.
Pentru perioada de analiză, sporul natural al populaţiei15 a fost negativ, cu excepția anilor 2005,
2007 și 2011, atingând un minim, în termeni relativi, de -0,96‰ în anul 2012, şi un maxim de 5,58‰ în anul 2004.

Figura nr. 9: Evoluția numărului de născuți vii și decedați în perioada 2004-201316

Numărul născuților-vii este mai mic decât numărul decedaților pe perioada analizată, cu
excepția anilor 2005, 2007 și 2011, când numărul născuților-vii este superior numărului
decedaților.
Rata mortalităţii
Mortalitatea reprezintă totalul deceselor în cadrul unei populații într-o anumită perioadă de timp
raportat la 1.000 de locuitori.

14

Sursa: INS – Fişa localităţii Românași
Ca valori relative, sporul natural reprezintă diferența dintre natalitate și mortalitate
16
Sursa: INS – Fişa localității Românași
15
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Rata mortalităţii generale este crescută atât ca urmare a creşterii mortalităţii specifice la
anumite grupe de vârstă, determinată de deteriorarea stării generale de sănătate, cât şi ca
urmare a modificării structurii pe vârste a populaţiei.
Valoarea maximă a ratei mortalităţii generale a fost de 21,42‰ şi s-a înregistrat în anul 2008,
iar valoarea minimă a ratei mortalității a fost de 12,54‰ şi s-a înregistrat în anul 2012.
În graficul de mai jos, se poate observa raportul născuți vii / decedați:

Figura nr. 10: Raportul născuţi vii/decedaţi17

În graficul de mai jos, se poate observa evoluția ratei natalității, comparativ cu evoluția ratei
mortalității, în orizontul de timp analizat:

17

Sursa: INS – Fişa localității Românași
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Figura nr. 11: Rata natalităţii (‰) şi rata mortalitaţii (‰)18

Căsătorii-Divorțuri
În ceea ce priveşte numărul căsătoriilor și a divorțurilor, în perioada analizată 2004-2013, se
poate evidenția faptul că numărul căsătoriilor a fost superior numărului divorțurilor, cu excepția
anului 2012, când numărul căsătoriilor a fost egal cu numărul divorțurilor.

18

Sursa: INS – Fişa localității Românași
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Figura nr. 12: Raportul căsătorii-divorţuri, în perioada 2004-201319

Stabiliri de domiciliu (inclusiv migrația externă) / Plecări cu domiciliul din localitate (inclusiv migrația
externă)

În perioada de analiză, numărul de stabiliri de domiciliu în localitate (inclusiv migrația externă) a
fost superior numărului de plecări cu domiciliul (inclusiv migrația externă), în fiecare an,
exceptând anii 2005 și 2006, când numărul de stabiliri de domiciliu în localitate a fost mai mic
decât numărul de plecări cu domiciliul din localitate.
În graficul de mai jos, se poate observa raportul stabiliri de domiciliu/plecări cu domiciliul, în
orizontul de timp analizat:

Figura nr. 13: Stabiliri de domiciliu / Plecări cu domiciliul (inclusiv migrația externă) în perioada 2004201320

Stabiliri de reședință / Plecări cu reședința
În perioada de analiză, numărul de plecări cu reşedinţa din localitate a fost constant superior
raportat la numărul de stabiliri de reşedinţă în localitate, conform figurii de mai jos:

19
20

Sursa: INS – Fişa localității Românași
Sursa: INS – Fişa localităţii Românași
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Figura nr. 14: Stabiliri de reşedinţă - Plecări cu reşedinţa, în perioada 2004-201321

Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă
Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă pentru comuna Românași, în urma
Recensământului din octombrie 2011, se prezintă astfel:
POPULAȚIA STABILĂ PE SEXE ȘI GRUPE DE VÂRSTĂ - în valori absolute

SEXE

Populația
stabilă

Sub 5

5-19

20-34

35-49

50-64

65-79

peste 80

TOTAL

ani

ani

ani

ani

ani

ani

ani

Ambele

2.894

227

638

414

508

470

499

138

Masculin

1.436

108

350

210

285

211

218

54

Feminin

1.458

119

288

204

223

259

281

84

Tabel nr. 1: Populația stabilă pe sexe și segmente de vârstă potrivit Recensământului din octombrie 2011-valori absolute22

În valori relative, situația privind populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă este evidențiată
mai jos:
POPULAȚIA STABILĂ PE SEXE ȘI GRUPE DE VÂRSTĂ - în valori relative

SEXE
Ambele

Populația
stabilă

Sub 5

5-19

20-34

35-49

50-64

65-79

TOTAL
ani
ani
ani
ani
ani
ani
100,00% 7,84% 22,05% 14,31% 17,55% 16,24% 17,24%

21

peste 80
ani
4,77%

Sursa: INS – Fişa localităţii Românași
Rezultatele finale ale Recensământului din 2011: „Tab31. Populaţia stabilă pe sexe și grupe de vârstă – judeţe, municipii,
oraşe, comune”, sursa: Institutul Național de Statistică din România
22
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Masculin
Feminin

100,00% 7,52% 24,37% 14,62% 19,86% 14,69% 15,18%
100,00% 8,16% 19,76% 13,99% 15,29% 17,77% 19,27%

3,76%
5,76%

Tabel nr. 2: Populația stabilă pe sexe și segmente de vârstă potrivit Recensământului din octombrie 2011-valori relative23

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

Figura nr. 1: Populația stabilă pentru ambele sexe și segmente de vârstă la 20 octombrie 201124

Structura populației stabile pe etnii la 20 octombrie 2011
Naționalitatea este un element important de luat în considerare în studiul structurilor populației.
Aceasta reflectă condițiile în care s-a realizat popularea unei zone cu diferite etnii.
Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, potrivit Recensământului
populației și al locuințelor efectuat în octombrie 2011, în comuna Românași, populația stabilă se
ridică la 2.894 locuitori, dintre care 2.248 români (77,68%), 417 rromi (14,41%), 9 maghiari
(0,31%), iar 3 persoane sunt de etnie germană și bulgară (0,10%). Pentru 217 persoane
(7,50%) apartenența etnică nu este cunoscută.
Sub formă grafică, situația se prezintă astfel:

23

Rezultatele finale ale Recensământului din 2011: „Tab31. Populaţia stabilă pe sexe și grupe de vârstă – judeţe, municipii,
oraşe, comune”, sursa: Institutul Național de Statistică din România
24
Rezultatele finale ale Recensământului din 2011: „Tab31. Populaţia stabilă pe sexe și grupe de vârstă – judeţe, municipii,
oraşe, comune”, sursa: Institutul Național de Statistică din România
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Figura nr. 15: Repartizarea populaţiei stabile pe etnii25

Populația stabilă după religie la 20 octombrie 2011
Confesiunea prezintă și ea importanță în cadrul structurilor de populație, chiar dacă este mai
puțin studiată la nivelul unor țări.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși – 2.116 locuitori,
(73,12%), dar există și minorități de penticostali – 341 locuitori (11,78%), greco-catolici – 92
locuitori (3,18%), baptiști – 74 locuitori (2,56%), Martorii lui Iehova – 32 locuitori (1,11%),
reformați – 4 locuitori (0,14%)romano-catolici – 2 locuitori (0,07%), fără religie – 2 locuitori
(0,07%) și atei – 2 locuitori (0,07%). Pentru 229 de locuitori (7,90%) nu este cunoscută
apartenența confesională.
Sub formă grafică, situația se prezintă astfel:

25

Rezultatele finale ale Recensământului din 2011: „Tab8. Populaţia stabilă după etnie – judeţe, municipii, oraşe, comune”,
sursa: Institutul Național de Statistică din România

57

Figura nr. 16: Repartizarea populației stabile după religie26

Structura pe nivel de educaţie a populaţiei stabile de 10 ani și peste
Analizând rezultatele Recensământului din anul 2011, în ceea ce privește nivelul de educație al
populației din comuna Românași, se pot contura următoarele concluzii: ultima școală absolvită
de majoritatea populației aparține învățământului secundar – 1.615 persoane (65,81%), urmat
de învățământul primar – 512 persoane (20,86%), apoi de învățământul superior – 95 persoane
(3,88%), cei mai puțini absolvenți aparținând învățământului post-liceal și de maiștri – 26
persoane (1,06%).
Se remarcă faptul că ponderea persoanelor fără școală în populație este destul de ridicată,
8,39% din locuitorii comunei nu au absolvit nicio școală, adică 206 persoane, iar un procent de
6,93% din populația comunei este analfabetă, respectiv 170 persoane.

26

Rezultatele finale ale Recensământului din 2011: „Tab13. Populaţia stabilă după religie – judeţe, municipii, oraşe,
comune”, sursa: Institutul Național de Statistică din România

58

N I V E L U L I N S T I T U ȚI E I
Superior
Categorie

din care:

TOTAL
Total

Universitar
de
licență

27

Postliceal
și de
maiștri

D E Î N V Ă ȚĂ M Â N T A B S O L V I T E
Secundar
Superior

Total

Liceal

Profesional
și de
ucenici

Fără școală absolvită
Inferior
(gimnazial)

Primar

din care:
Total

Persoane
analfabete28

Ambele
sexe

2.454

95

87

26

1.615

415

367

833

512

206

170

Masculin

1.216

45

37

9

840

207

259

374

224

98

82

Feminin

1.238

50

50

17

775

208

108

459

288

108

88

Tabel nr. 4: Structura pe nivel de educație a populației în comuna Românași la data de 20 octombrie
201129

Din punct de vedere al potențialului de școlarizare se pot deduce câteva puncte slabe în raport
cu cerinţele şcolii:
distanţa foarte mare de la domiciliul elevilor până la şcoală;
accesul către şcoală mult îngreunat – din unele zone – pe timp ploios sau friguros;
suprasolicitarea elevilor în activităţi gospodăreşti în detrimentul învăţării;
slabe resurse materiale pentru susţinerea cerinţelor minimale ale şcolii – rechizite, cărţi
etc.;
 familia nu constituie întotdeauna un suport prea solid în favoarea frecventării cu
regularitate a cursurilor.





Figura nr. 17: Structura pe nivel de educație a populației în anul 2011-în valori relative30

27

Inclusiv masterat și doctorat
Nu știu să scrie și să citească; citesc numai
29
Rezultatele finale ale Recensământului din 2011: „Tab161. ”Populaţia stabilă de 10 ani și peste, pe sexe, după nivelul de
educație - județe, municipii, orașe, commune”, sursa: Institutul Național de Statistică din România
28
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3.3. Caracterizarea economică
Repartizarea populaţiei active pe domenii de activitate
Structura populației active pe domenii de activitate se determină raportând numărul populației
active dintr-un domeniu de activitate la numărul total al populației active.
Sectorul privind serviciile reprezintă ponderea majoritară în totalul populaţiei active, în perioada
2004-2013. Cea mai mare parte a acestor servicii este reprezentată de:
serviciile de transport;
servicii de alimentație (restaurante);
servicii de cazare şi alte facilităţi de cazare (hoteluri);
servicii de fabricare hârtie și a produselor din hârtie;
servicii de publicitate şi activităţi de studiere a pieţei;
servicii de investigaţii şi protecţie;
servicii de arhitectură şi inginerie;
servicii de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrări
audio şi activităţi de editare muzicală;
 servicii de fabricare de mobilă;
 serviciile educaţionale, sociale sau medicale.









O poziție importantă este ocupată de sectorul de construcții.
În cadrul teritoriului, sectorul terţiar este caracterizat printr-un număr mai mic de firme faţă de
sectorul comercial, diversificate însă, din punct de vedere al tipurilor de servicii oferite.
Deși principalele ramuri de activitate sunt cele din sectorul primar, în ultimul deceniu s-a
constatat o creștere semnificativă a activităților din sectorul secundar și al serviciilor.
Comentarii privind economia locală
Comuna Românași a avut și va avea încă pentru mult timp o economie preponderent agrară.
Importanța economică în cadrul comunei Românași a crescut printr-o valorificare eficientă a
resurselor naturale, precum și prin noile dimensiuni pe care le-au cunoscut agricultura și sectorul
serviciilor în ultima perioadă.
Creșterea animalelor este ramura cea mai importantă a agriculturii. Produsele acestui sector
măresc, într-o oarecare măsură veniturile personale ale locuitorilor, existând, spre deosebire de
cultura plantelor, surplus de produse.
Așadar, populaţia din zonă în general îşi câştigă existenţa din valorificarea produselor agricole
si animaliere.
Mediul economic este dominat de societăţi fără salariaţi. Acest aspect indică puternica lipsă a
viabilității sectorului economic.
Majoritatea companiilor sunt afaceri de familie, concentrate pe sectorul serviciilor şi al industriei
uşoare, dar şi în sectorul turismului.
Numărul mediu de salariați pentru perioada 2004-2013 este reprezentată grafic, mai jos.
30

Rezultatele finale ale Recensământului din 2011: „Tab161. ”Populaţia stabilă de 10 ani și peste, pe sexe, după nivelul de
educație - județe, municipii, orașe, comune”, sursa: Institutul Național de Statistică din România
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Figura nr. 18: Numărul mediu de salariați în perioada 2004-201331

Agricultura
Teritoriul comunei Românași are o structură economică preponderent agrară, axată în principal
pe creşterea animalelor și cultivarea culturilor de cartofi și cerealiere.
Agricultura practicată în teritoriu este una de subzistenţă şi semi-subzistenţă, în marea
majoritate a cazurilor, constituită din mici exploataţii agricole gestionate în familie, asociate cu
producţia pentru propriile nevoi alimentare şi cu un grad scăzut de participare pe piaţă.
Dimensiunea modestă a exploataţiilor agricole şi dotarea tehnică necorespunzătoare,
caracteristicile solului (care necesită fertilizări şi lucrări mecanizate intense) determină o
productivitate agricolă scăzută. Numărul societăţilor comerciale cu profil agricol este redus,
valoarea adăugată a produselor agricole fiind şi ea redusă.
Acestea se datorează faptului că o mare parte din suprafaţa agricolă a teritoriului prezintă
limitări naturale ale productivităţii agricole.
În tabelul următor este prezentată detaliat structura fondului funciar pentru perioada 2004-2013,
astfel:
Denumire indicator
Suprafața totală
-haSuprafața totală
agricolă -haSuprafața totală arabilă
-haSuprafața totală cu vii și

31

Anul
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2012

2013

6.636 6.636 6.636 6.636 6.636 6.636 6.636 6.636 6.636

6.636

3.997 3.997 3.997 3.996 3.996 3.833 3.833 3.833 3.833

3.833

2.259 2.259 2.259 2.258 2.258 2.174 2.174 2.174 2.174

2.174

2004

7

7

7

7

Sursa: INS – Fişa localităţii Românași
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7

7

7

7

7

7

pepiniere viticole -haSuprafața totală cu
livezi și pepiniere
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
pomicole -haSuprafața totală a
1.227 1.227 1.227 1.227 1.227 926 926 926
926
926
pășunilor -haSuprafața totală a
499 499 499 499 499 721 721 721
721
721
fânețelor -haTabel nr. 5: Structura fondului funciar agricol în localitatea Românași pentru perioada 2004-2013”32

În graficul următor este prezentată structura fondului funciar agricol în localitatea Românași
pentru fiecare an din perioada de referință selectată:

Figura nr. 19: Structura fondului funciar agricol în localitatea Românași pentru perioada 2004-201333

Culturi agricole
SITUAȚIA CULTURILOR AGRICOLE 2015
Porumb Ovăz Grâu Triticale Or- Fasole Cartofi Legume Plante de Soia Floarea
(ha)
(ha) (ha)
(ha) zoaică (ha)
(ha)
(ha)
nutreț
(ha) soarelui
(ha)
(ha)
(ha)
556
330
60
5
10
4
300
50
700
4
1
Tabel nr. 6: Situaţia culturilor agricole în anul 2015 în comuna Românași34

Din punct de vedere al suprafeţelor cultivate predomină culturile de plante de nutreţ.
O pondere însemnată în totalul suprafeţelor cultivate o reprezintă culturile de cartof, porumb și
ovăz. Înfiinţarea culturilor de cartofi este foarte uşoară şi nu necesită cunoştinţe tehnice
deosebite.

32

Sursa: INS – Fişa localităţii Românași
Sursa: INS – Fişa localităţii Românași
34
Adresă Primăria comunei Românași-Adresa nr. 6251/24.11.2015
33
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Cartoful face parte din rândul plantelor care dau recolte foarte bune, şi este cultivat de către
agricultori pentru consum propriu, comercializare sau pentru hrana animalelor.
Deşi în zonă, suprafaţa cultivată cu acest tip de legumă este una însemnată, depăşind de
câteva ori necesităţile de consum ale populaţiei din microregiune, nu există spaţii de depozitare
pentru păstrarea şi condiţionarea cartofilor, având în vedere perisabilitatea acestora.
Suprafeţele reduse sunt cultivate cu floarea soarelui, soia, fasole și triticale.
Ponderea fiecărei culturi agricole, la nivelul anului 2015, în localitatea Românași, este
următoarea:

Figura nr. 20: Situaţia culturilor agricole în anul 201535

Creșterea animalelor
În cadrul teritoriului localității Românași, predomină creşterea păsărilor și a ovinelor, datorită în
principal caracteristicilor de relief.
EFECTIV DE ANIMALE LA 30.09.2015
Bovine Ecvine Ovine Caprine Porcine Păsări Iepuri Familii de
(capete) (capete) (capete) (capete) (capete) (capete) (număr)
albine
(număr)
750
120
8.312
150
1.416
8.500
400
315
Tabel nr. 7: Situaţia efectivelor de animale din comuna Românași la 30.09.2015

Ponderea efectivelor de animale în localitatea Românași, este următoarea:

35
36

Adresă Primăria comunei Românași-Adresa nr. 6251/24.11.2015
Adresa nr. 18407/27.11.2015- Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sălaj
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36

Câini
(număr)
1.000

Figura nr. 21: Situaţia efectivelor de animale din comuna Românași la 30.09.201537

Bovinele sunt crescute în proporție mare pentru carne și lapte, și puține dintre ele fiind folosite la
tracțiune și muncile agricole. Acest fapt se datorează și scăderii numărului de bovine din rasele
autohtone și creșterii numărului de exemplare din care cu producție sporită de lapte.
Ovinele au o arie foarte largă de răspândire, întâlnindu-se în aproape toate gospodăriile
țărănești, datorită produselor variate care pot fi valorificate: lapte, lână, carne și piei.
Creșterea păsărilor (avicultura) a prezentat un interes sporit, cu precădere în ultima perioadă de
timp, când numărul păsărilor din fiecare gospodărie a crescut considerabil. Ele sunt crescute
pentru a asigura necesarul de carne și ouă în orice anotimp.
Industrie
Ca și în alte regiuni ale României, cu condiții sociale și geografice asemănătoare, primele unități
apărute au fost cele în domeniul industriei alimentare și a exploatării și prelucrării lemnului.
Dezvoltarea industriei a fost condiționată de existența materiilor prime locale, respectiv de
resursele subsolului, care au contribuit la dezvoltarea industriei extractive, și mai puțin de
resursele oferite de agricultură.
Pe teritoriul comunei Românași, nu există combinate și fabrici de prelucrare a produselor
agricole sau întreprinderi prestatoare de servicii în domeniul agriculturii. În general,
întreprinderile din zonă activează în domeniul industriei ușoare și nu utilizează produsele
rezultate din agricultură.
Turism
Un domeniu care a înregistrat un reviriment față de anii anteriori este cel al turismului, datorită
prezenței obiectivelor axate pe servicii de cazare și alimentație publică.

37

Adresa nr. 18407/27.11.2015- Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sălaj
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Deși turismul are o pondere mică în economia locală, localitatea Românași deține un fond
turistic natural și antropic de necontestat.
Valențele naturale ale culmii Meseșului sunt răspunzătoare de apariția a numeroase reședințe
secundare și case de vacanță. Spre exemplu complexul turistic "Popasul Romanilor" din
Culmea Meseșului este o locație atractivă din punct de vedere turistic.
Comuna Românași din judeţul Sălaj dispune prin frumuseţea şi particularităţile naturale, prin
elementele etnografice, prin elementele de interes istoric, arheologic şi cultural, de un preţios
potenţial turistic.
Judeţul Sălaj se înscrie în categoria judeţelor cu un potenţial turistic ridicat. Așadar, deşi
localitatea Românași dispune de un potenţial turistic important, oferta de cazare este relativ
redusă.
Majoritatea pensiunilor turistice şi agroturistice din spaţiul montan al judeţului Sălaj sunt mici,
ceea ce arată că această activitate turistică aduce doar venituri complementare proprietarilor.
Sunt puţine pensiunile turistice care obţin venituri doar din această activitate.
Cazarea se face în camere care corespund cerinţelor minime pentru omologarea pensiunilor,
cu grupuri sanitare comune sau proprii, dotate cu mobilier şi obiecte sanitare de calitate.
Servirea mesei are loc în bucătării, săli de mese şi terase proprii sau comune, dotate cu
mobilier, veselă şi echipamente de pregătire şi păstrare a alimentelor.
Pensiunile turistice şi agroturistice pot oferi, de asemenea, servicii de agrement, de odihnă sau
cultural-educative.
Resursele turistice antropice reprezintă o sumă de elemente cu funcţie recreativă, create de
om. Iniţial, unele dintre aceste elemente nu aveau valenţe turistice, dar le-au câştigat pe
parcurs datorită vechimii, unicităţii, dimensiunii.
Zona montană a comunei Românași, din judeţul Sălaj prezintă un potenţial turistic complex. Aici
sunt îndeplinite toate condiţiile necesare dezvoltării agroturismului: un cadru natural atrăgător şi
nepoluat, resurse turistice naturale şi antropice numeroase şi variate.
3.4. Infrastructura publică
Infrastructura medicală/Sănătate
Situaţia detaliată privind serviciile şi infrastructura medicală la nivelul localităţii Românași este
prezentată în tabelul următor:

Denumire indicator
Cabinete medicale de
familie – proprietate publică
(număr)
Medici de familie –
proprietate publică
(persoane)
Cabinete medicale de

Anul
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1
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familie – proprietate privată
(număr)
Medici de familie –
proprietate privată
(persoane)
Cabinete stomatologice –
proprietate privată (număr)
Stomatologi – proprietate
privată (persoane)
Farmacii – proprietate
privată (număr)
Farmaciști – proprietate
privată (persoane)
Personal sanitar mediu –
proprietate publică
Personal sanitar mediu –
proprietate privată

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

-

1

1

2

2

2

2

-

-

-

-

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

2

3

3

3

Tabel nr. 8: Situaţia serviciilor medicale şi infrastructurii medicale în localitatea Românași în perioada 2004201338

Cultură și artă
Situaţia detaliată privind cultura și arta la nivelul localităţii Românași este prezentată în tabelul
următor:
Denumire indicator
Biblioteci – total – număr
Biblioteci publice – număr
Volume existente în biblioteci
– număr
Cititori activi la biblioteci –

Anul
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

număr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2013
2
1

14.938 14.954 14.979
370

360

312

2.988 2.669 2.094
Volume eliberate – număr
Personalul angajat din
1
1
1
biblioteci – număr
Tabel nr. 9: Situația privind cultura și arta în localitatea Românași în perioada 2004-201339

Situaţia detaliată privind serviciile sociale şi infrastructura socială la nivelul localităţii Românași
este prezentată în tabelul următor:
Denumire indicator

Anul
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Unităţi de învăţământ –
total
Şcoli din învăţământul
38
39

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Sursa: INS – Fişa localităţii Românași
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primar şi gimnazial
(inclusiv special)
Copii înscrişi în grădiniţe
Elevi înscrişi – total, din
care:
Elevi înscrişi în
învăţământul primar
(inclusiv special)
Elevi înscrişi în
învăţământul gimnazial
(inclusiv special)
Personal didactic – total,
din care:
Personal didactic în
învăţământul preşcolar
Personal didactic în
învăţământul primar
(inclusiv special)
Personal didactic în
învăţământul gimnazial
(inclusiv special)
Săli de clasă şi cabinete
şcolare (număr)
Laboratoare şcolare
Săli de gimnastică – total
Terenuri de sport – total
PC – total

142

142

139

146 122

117

116

108

108 102

234

239

260

272 265

274

253

252

261 268

158

161

158

158 169

174

166

165

153 150

76

78

102

114

96

100

87

87

108 118

26

25

24

24

25

26

24

25

26

26

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

12

11

10

10

11

11

11

12

11

11

7

7

7

7

7

8

6

6

8

8

15

15

16

16

17

17

17

17

17

17

2
-

2
-

2
-

2
1
1
13

2
1
1
23

2
1
1
32

2
1
1
30

2
1
1
30

2
1
1
30

2
1
1
30

Tabel nr. 10: Serviciile şi infrastructura socială (educaţională şi culturală) pentru perioada 2004-201340

În graficul de mai jos este prezentată evoluția copiilor și a elevilor înscriși în învățământ în
perioada 2004-2013, în valori relative, astfel:
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Figura nr. 22: Evoluția copii/elevi înscriși în învățământ în perioada 2004-201341

Activități sociale și instituții locale
La nivelul localității, există expertiză locală în gestionarea problemelor locale şi comunitare.
Autoritățile administrației publice locale sunt:
- Consiliul Local - ca autoritate deliberativă;
- Primarul - ca autoritate executivă.
Sediul acestor autorități prin care se realizează conform Constituției, autonomia locală, este în
localitatea Românași, str. Principală nr. 39, județul Sălaj.
ONG-urile înregistrate în teritoriu nu au activitate intensă de asemenea în mare măsură datorită
lipsei surselor de finanţare.
Comentarii privind serviciile şi infrastructura medico-socială
Localitatea prezintă o situaţie echilibrată din punct de vedere al serviciilor şi infrastructurii
medicale.
În comuna Românași există o şcoală generală, două biblioteci, cabinete medicale şi
stomatologice, etc. Totuși, la fel ca în majoritatea comunităţilor din mediul rural, baza materială
este învechită şi depăşită, necesitând investiţii.
Datorită apropierii de zone urbane importante (Cluj-Napoca, Oradea, Zalău, dar şi ŞimleuSilvaniei, Jibou sau Huedin), o mare parte din serviciile de sănătate sunt furnizate în mediul
urban.
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Serviciile de relaxare şi sportive sunt în dezvoltare.
Din punct de vedere al serviciilor sociale, se constată lipsa căminelor de bătrâni şi a centrelor
de copii în zonă.
Infrastructura de transport
Transportul public este asigurat prin intermediul microbuzelor, autobuzelor şi al trenurilor.
Având în vedere infrastructura drumurilor rutiere şi feroviare putem afirma că legăturile cu
centrele urbane din apropiere sunt asigurate.
O infrastructură de transport eficientă, conectată la reteaua europeană de transport, contribuie
la creșterea competitivității economice, facilitează integrarea în economia europeană și permite
dezvoltarea de noi activități pe piața internă.
Scopul elaborării strategiei pentru domeniul infrastructurii de transport este de a genera o
dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport prin asigurarea infrastructurilor de
transport moderne și durabile împreună cu o creștere a calității serviciilor.
Dezvoltarea infrastructurii de transport reprezintă o condiție necesară pentru implementarea cu
succes și a celorlalte priorități de dezvoltare ale comunei Românași pentru perioada 2016–2020,
contribuind la creșterea mobilității persoanelor și a mărfurilor, la integrarea polilor de creștere cu
rețeaua regională, națională și internațională de transport, la combaterea izolării zonelor
subdezvoltate și, nu în ultimul rând, la dezvoltarea infrastructurii de transport locale și regionale.
Dezvoltarea transportului rutier și alinierea la standardele europene este motivată de
necesitatea racordării coerente a rețelei județene la rețeaua regională, națională și europeană,
precum și corelarea proiectelor de dezvoltare ale județului cu cele de la nivel regional, național și
cu cele din țările vecine.
Infrastructura de telecomunicații
În ceea ce privește infrastructura de telecomunicații, locuitorii comunei Românași, în general au
acces atât la servicii de telefonie fixă și mobilă, cât și la servicii de internet și la servicii de
televiziune prin cablu și fibră optică, dar există și locuitori din sate care nu beneficiează de acest
tip de servicii. Astfel, la nivelul comunei Românași și a satelor care intră în componența sa,
există necesitatea de a se dezvolta și extinde infrastructura de telecomunicații.
3.5. Patrimoniul cultural și turistic
În anii interbelici, s-au efectuat demersuri de atragere a unor turişti, din ţară sau din afara ei, în
judeţul Sălaj, însă rareori cu rezultate notabile. Pe plan local, intelectualii au fost cei care au
atras, mai întâi atenţia asupra locurilor care puteau prezenta interes turistic.
Într-o descriere din perioada interbelică, potenţialul turistic al judeţului Sălaj apare astfel: „Sunt
puţine judeţele acelea, cari să fie atât de bogate în documente istorice ca în judeţul Sălaj. La
Moigrad avem urmele cetăţii romane Porolissum, de la Stâna spre Meseş drumul lui Traian, în
biserica din Romita o piatră cu inscripţia Legiunea XIII în care se punea drapelul roman, la
Ortelec cel mai înaintat punct roman de observaţie cu o cetate de pământ în apropierea bisericii
de azi, de la Hida în jos pe Valea Almaşului a fost brâul roman, la Buciumi o cetate veche
romană, la Cizer o biserică de lemn lucrată de mâna lui Horea, la Ban cea mai veche biserică
românească, la Şimleu cetatea lui Bathori, la Uileac şi Coşeiu biserici vechi cari mai demult
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erau mănăstiri catolice, la Nuşfalău un loc de înmormântare de pe vremea Schiţilor şi altele
multe”.
Pe de altă parte, a fost şi o politică impusă de Guvernul României, în domeniul turismului şi nu
a vizat doar judeţul Sălaj. Oricum însă, ordinele Preşedinţiei Consiliului de Miniştri şi ale
Ministerului de Interne, din august 1933, adresate Prefecturii judeţene şi care cereau
organizarea şi intensificarea activităţii turistice pe aceste meleaguri, au constituit punctul de
plecare în turismul oficial şi organizat în judeţul Sălaj.
În data de 7 septembrie 1933 un număr de 13 reprezentanţi de vază ai vieţii politice şi socialculturale sălăjene, au pus bazele unui aşa-zis „Comitet pentru turism din judeţul Sălaj”. Cu
această ocazie s-a făcut o primă evaluare serioasă a posibilităţilor pe care, din punct de vedere
turistic, le avea Sălajul. S-a constatat că „în comuna Moigrad există ruina cetăţii Porolissum,
fiind un teren gol fără edificii sau un alt adăpost şi situată la 2 km de comuna Moigrad, care are
20-30 vizitatori anual” şi care „din punct de vedere turistic nu are niciun viitor”. Această viziune
a fost, evident, greşită. Astăzi, Porolissum, unul dintre cele mai mari şantiere arheologice din
ţară şi de renume internaţional, este vizitat de sute de turişti anual. De asemenea, în localitatea
Valea Pomilor existau „băi contra reumatismului, care au 5- 6 vizitatori zilnic, având 5 camere
în care există câte o vană. Există un restaurant simplu fără înzestrări speciale”. La procesul
verbal de constituire se mai preciza: „În judeţ, deşi nu sunt declarate încă localităţile care ar fi
balneo-climaterice, cu toate acestea există localităţi nedeclarate oficial ca atare, care ar întruni
condiţiile cerute prin calităţile lor. Localităţile de interes turistic şi cu însemnătate istorică încă
există”.
În anul 1938 erau menţionate alte câteva obiective de interes turistic: Cetatea lui Bathory din
Şimleu Silvaniei, statuia lui Simion Bărnuţiu din acelaşi oraş, monumentul de la Guruslău,
ridicat în 1926, biserica şi mormântul lui Simion Bărnuţiu din Bocşa, Castelul Wesseleny din
Jibou, Cheile Ţicăului cu ruinele unei cetăţi, monumentul eroilor de la Hodod şi castelul din
Cehu Silvaniei. Elementele etnografice completau zestrea turistică a Sălajului. Porţile sculptate,
din lemn sau piatră, bogat ornamentatele costume populare, dansurile şi cântecele specifice
zonei, bisericile din lemn, numeroase în Sălaj, întregeau, fericit, acest tablou.
Zonarea turistică pe criterii etnografice pentru Sălaj ar cuprinde satele din unitatea complexă
dintre Someş şi Crişul Repede, dominată de Măgura Şimleului, Munţii Meseş şi Munţii Plopiş.
În cuprinsul Sălajului se disting trei subzone: Subzona Codrul Sălajului, Subzona Silvaniei şi
Subzona Someşană. Teritoriul Sălajului seamănă, în mic, cu acela al Transilvaniei propriu-zise:
un podiş înconjurat de munţi ca o cetate. Un relief care, în mare măsură, influenţează clima şi
vegetaţia judeţului. Munţii şi dealurile sunt acoperite, în bună parte, cu păduri de gorun, stejar,
cer şi fag.
O parte din păduri a dispărut, extinderea agriculturii provocând defrişări masive, aşa că doar
unele toponime mai amintesc de vechii codrii: Cehu Silvaniei, Sighetu Silvaniei, Şimleu
Silvaniei ş.a. Populaţia a întrebuinţat lemnul în construcţia de locuinţe, anexe gospodăreşti, dar
şi în arhitectura monumentală. Într-o vreme, nu tocmai îndepărtată, aproape toate construcţiile
monumentale româneşti din Sălaj erau făcute din lemn.
Încă în anul 1900, cele mai multe biserici româneşti din Sălaj erau din lemn. Marea majoritate a
acestora sunt plasate în localităţile din părţile deluroase şi muntoase ale ţinutului. Minorităţile
naţionale n-au avut, în perioada interbelică, nicio construcţie monumentală din lemn, ci numai
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câteva clopotniţe, deşi sunt date care atestă că în secolele anterioare maghiarii au folosit şi ei
acest material de construcţii.
Românii sălăjeni au construit biserici din lemn nu doar din secolele XVII-XVIII dar, din diverse
cauze, cele mai vechi nu s-au păstrat. Oricum însă, bisericile, mai vechi sau mai noi, au trecut
prin repetate operaţiuni de restaurare, modificare sau reparare, păstrând însă elementele
tradiţionale de bază ale arhitecturii monumentale vechi.
Materialul de construcţie este stejarul, mai rar fagul. Ales cu grijă, lemnul pentru construcţii
satisfăcea cerinţele unei construcţii durabile. De multe ori, lemnele necesare se aduceau de la
mari depărtări. La unele monumente chiar şi cuiele de legătură şi acoperişul erau făcute din
lemn.
Planul acestor construcţii, plasate, de regulă, pe un loc mai ridicat decât vatra satului, se
compunea dintr-o navă dreptunghiulară, lungă, care, în partea de răsărit se termina cu o absidă
îngustă semicirculară sau poligonală. Nava este împărţită în naos şi pronaos.
În general, bisericile din Sălaj sunt mici, cu o lungime medie de 10 metri, o lăţime de 3,5 metri
şi înălţimea pereţilor de 2 metri. Nu era nevoie de construcţii mai mari. Populaţia satelor
româneşti era mică. Totuşi, în caz de nevoie, slujba putea fi ascultată şi din exteriorul bisericii.
Turnurile erau de mai multe tipuri, cu coif piramidal fără cerdac, cu coif piramidal şi cerdac
deschis, cu coif piramidal, patru turnuleţe şi cerdac deschis. În interior, majoritatea bisericilor
erau pictate. O pictură azi foarte deteriorată, aproape invizibilă în unele locuri. Aglomeraţia din
biserică, fumul lumânărilor, insuficienta aerisire au condus la acest deznodământ. În unele
biserici, peste pictură, s-a zugrăvit. Pictura era făcută pe un strat de preparaţie din gips întins
pe o pânză de cânepă sau de in aplicată pe pereţi şi lipită la întâlnirea dintre două scânduri sau
bârne. Culorile erau preparate de pictori, din materiale vegetale. Cele mai des folosite erau
tonuri de albastru, cenuşiu, galben, roşu deschis şi verde închis. Scenele pictate diferă de la o
biserică la alta. Este vorba însă, la toate, de episoade din vechiul şi noul testament, cerute de
iconografia bisericilor orientale: prorocii şi sfinţii părinţi, scene din viaţa lui Iisus, evangheliştii,
apostolii, Sfânta Treime, Sfânta Fecioară Maria, Sfântul Gheorghe, Ioan Botezătorul, judecata
de apoi, iadul ş.a. Picturile datează din secolul al XVIII-lea (cele mai vechi) şi al XIX-lea (cele
mai multe). Pictura de interior nu este lipsită de interes pentru istoricul de artă şi ochiul
turistului.
Uneori zugravii au îmbrăcat în costumele epocii pe cei care îl chinuie pe Iisus, alteori, în scena
judecăţii de apoi, îi vedem în iad pe cei care intră în pământul altora, pe morarul care înşală
etc. Unele biserici, puţine la număr, erau zugrăvite şi în exterior, dar în aceste cazuri pictura
este mult mai deteriorată decât pictura interiorului. Scopul pictării bisericilor era, în primul rând,
decorativ. Avea însă, şi un scop moralizator, educativ. Uneori era folosită pictura ca material
didactic, ţinând locul manualelor şcolare.
Cei care realizau bisericile, meşterii, şi cei care le pictau, zugravii, erau oameni specializaţi,
dedicaţi meseriei lor, sălăjeni dar şi din alte părţi. Unii erau agricultori sau crescători de vite şi
doar sezonier se ocupau de construcţii sau zugrăvit. Circulând în diferite părţi, au contribuit la
naşterea unei concepţii artistice unitare în ceea ce priveşte bisericile de lemn. Armonia şi
echilibrul bisericilor din lemn sunt evidente. Coloristic, ornamental, aceste monumente de artă
se ridică deasupra altora, din zonele înconjurătoare. Originalitatea şi frumuseţea lor suscită şi
azi interesul specialiştilor, al turiştilor şi al iubitorilor de artă.
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Patrimoniul cultural și turistic în satul Românași
Castrul roman Largiana și Biserica de lemn din sat, monumente istorice și de arhitectură, alături
de obiceiurile și tradițiile locuitorilor, sunt obiective turistice de mare valoare.
Castrul roman Largiana
Castrul roman Largiana se găsește pe teritoriul localității Românași, județul Sălaj, Transilvania.
Biserica de lemn din Românași
Biserica de lemn din Românași s-a aflat în prima jumătate a secolului 20 în localitatea Balc din
județul Bihor și, după informațiile lui Coriolan Petranu, a fost adusă din satul Unguraș, astăzi
Românași, din județul Sălaj.
Patrimoniul cultural și turistic în satul Chichișa
Biserica de lemn din Chichișa cu hramul "Sf. Arhangheli", se află în localitatea omonimă din
județul Sălaj și datează din anul 1739. Pictura este atribuită zugravului Ioan Pop din Românași,
executată în anul 1797. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI:
SJ-II-m-B-05037.
Patrimoniul cultural și turistic în satul Ciumărna
În satul Ciumărna se găsește lăcașul de cult, Biserica Sfinții Arhangheli.
Biserica de lemn din Ciumărna cu hramul "Sf. Arhangheli", se află în localitatea omonimă din
județul Sălaj și poate fi datată relativ din primele decenii ale secolului 18. În biserică, între tinda
femeilor și biserica bărbaților, se păstrează o ușă monoxilă de lemn pe care reputatul istoric de
artă Vasile Drăguț a considerat-o "cea mai frumosă ușă țărănească din întrega țară". Biserica
se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: SJ-II-m-A-05040.
Patrimoniul cultural și turistic în satul Păușa
Lăcașuri de cult:
 Biserica ortodoxă "Nașterea Maicii Domnului";
 Biserica baptistă din Păușa;
 Biserica catolică din Păușa;
 Biserica penticostală din Păușa.
Biserica de lemn „Sfântul Ierarh Nicolae” din Păușa se află în localitatea omonimă din județul
Sălaj și datează din anul 1730. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul
LMI: SJ-II-m-A-05092.
Patrimoniul cultural și turistic în satul Poarta Sălajului
Lăcașuri de cult:
 Biserica din lemn „Sfinții Arhangheli” (monument istoric);
 Biserica ortodoxă „Sfântul Nicolae”;
 Biserica baptistă „Speranța”.
Biserica de lemn din Poarta Sălajului cu hramul "Sf. Apostoli", (Vașcapău) se află în localitatea
omonimă din județul Sălaj. Ea a fost adusă în 1840 din Răstolțu Mare. Biserica datează din
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veacul al 17-lea. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: SJ-II-mA-05095.
Patrimoniul cultural și turistic în satul Romita
Vestigii arheologice
Pe teritoriul acestei localități au fost descoperite urmele unei așezări romane (castrul Certinae).
Castrul roman Certinae
Castrul roman Certinae se găsește pe teritoriul localității Romita, județul Sălaj, Transilvania, la
aproximativ 1 km de satul Brusturi, pe o terasă înaltă, la est de valea râului Agrij.
Biserica de lemn din Romita se află în localitatea omonimă din județul Sălaj și a fost ridicată cel
mai probabil în prima parte a secolului 18, fiind antedatată de inscripția din 1740 de pe crucea
preotului îndemnător. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice sub codul LMI: SJII-m-A-05107.
Agroturism
Agroturismul reprezintă o formă a turismului rural care utilizează pentru cazare şi servirea
mesei numai pensiunile şi fermele agroturistice, hanuri şi hoteluri rurale, adăposturi, sate de
vacanţă etc, beneficiind de un mediu nepoluat, de atracţiile turistice naturale şi de valorile
cultural istorice, de tradiţiile şi obiceiurile prezente în mediul rural.
Agroturismul este capabil să valorifice excedentul de cazare existent în gospodăria țărănească
prin implicarea turiștilor în viața gospodăriei și furnizarea acestora de servicii şi activități (masă,
cazare, interacțiune cu mediul socio-natural) proprii gospodăriei țărănești, fără a-i conturba
acesteia specificul.
Agroturismul este în general practicat de micii proprietari din zonele rurale/gospodăriile rurale,
ca activitate secundară, implicând în mod activ femeia. Prin această formă de turism se oferă
posibilitatea turiştilor de a reveni în mijlocul naturii, asigurând acestora confortul fizic şi spiritual,
precum şi accesul la bucătăria autentică specifică fiecărei zone.
În cadrul teritoriului comunei Românași, din județul Sălaj, există potenţial de dezvoltare a
agroturismului. La momentul actual sunt puţine pensiuni agroturistice înregistrate.
Obiceiuri locale și evenimente
În cadrul comunei Românași, din județul Sălaj, se păstrează obiceiuri locale, transmise din
generaţie în generaţie.
Cele mai multe obiceiuri au fost legate de ocupaţiile ţăranilor: munca la câmp sau la pădure,
păstoritul, construcţia caselor, pregătirea cânepii sau a lânii pentru confecţionarea
îmbrăcămintei. Pentru astfel de activităţi, încă din perioada când predomina economia naturală
şi apoi industria casnică, s-a statornicit o formă de executare rapidă a unor lucrări printr-o formă
de întrajutorare numită clacă.
Obiceiurile de iarnă păstrează trăsături străvechi, printre acestea datinile sărbătoririi Crăciunului
sunt cele mai active și mai bine conservate produse etno-folclorice.
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Concluzii privind patrimoniul cultural și turistic
Tradițiile, obiceiurile și portul popular ca elemente ale culturii spirituale a locuitorilor comunei
Românași, în condițiile unei promovări și exploatări turistice eficiente, ar putea constitui obiective
de atracție pentru turiști.
O notă de pitoresc o dau obiceiurile și tradițiile legate de sărbătorile de iarnă, manifestările
culturale de tipul „umblatului cu Steaua” și Plugușorul având reale valențe de atractivitate
turistică.
Folclorul și obiceiurile strămoșești ale românilor de pe aceste meleaguri, fac din comuna
Românași un areal de convergență turistică de necontestat.
Lăcaşurile de cult au în patrimoniu obiecte specifice şi publicaţii cu valoare religioasă, istorică şi
culturală.
Obiectivele de proveniență antropică au un anumit potențial turistic, sunt elemente ce derivă din
intercondiționarea în natură, proces care se desfășoară într-un timp istoricește determinant.
Aceste obiective aparțin atât culturii materiale cât și culturii spirituale a comunitații din comuna
Românași, fiind o varietate deosebită.
Arhitectura populară este reflectată în modul de construcție al gospodăriilor și anexelor relevând
caracteristici proprii.
Ocupațiile locuitorilor pot deveni o importanta resursă turistică, mai ales prin produsul lor,
rezultat din prelucrarea lemnului, din țesutul în război sau prelucrarea primară a alimentelor
tradiționale. Produsele obținute în gospodării, majoritatea pentru nevoile și consumul propriu,
prin transformarea lor în produse de consum turistic, pot avea o latură atractivă indiscutabilă. În
același timp însăși obiceiurile și modul de realizare, uneori rudimentar, pur și natural, se pot
constituii în atracții turistice pentru locuitorul urban, sau pentru cel al Europei Occidentale.
Cea mai bună piață de desfacere pentru acest produs turistic este indiscutabil, locul lui de
producere, constituindu-se în punct de atracție pentru turiștii dornici de a vedea și cunoaște
aceste îndeletinciri, de a participa la ele, sau chiar de a acționa direct de la sursă produsele
rezultate astfel.
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Capitolul 4.
ANALIZA SWOT
4.1. Introducere
Dezvoltarea pe termen mediu și lung a comunității locale este esențial să fie concepută prin
prisma unor strategii coerente, elaborate pornind de la potențialul și resursele existente și ținând
cont de oportunitățile, dar și de amenințările care se prefigurează.
Analiza diagnostic de tip SWOT a economiei comunei Românași din județul Sălaj este
concepută printr-o serie de comentarii concentrate asupra principalilor factori care influențează
dezvoltarea acestui teritoriu, în vederea atingerii unor importante obiective strategice.
Acest tip de analiză ilustrează stările interne distinctive de forță sau slăbiciune în raport cu
unele oportunități sau amenințări externe.
Se poate afirma faptul că elemente ale punctelor forte, printr-o valorificare adecvată, se
transformă în oportunități, iar unele elemente ale punctelor slabe, prin cronicizare devin
amenințări.
Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele descriptiv este: Strengths
(puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (oportunități) și Threats (amenințări).
Analiza SWOT permite concentrarea atenției asupra zonelor cheie și realizarea de prezumții în
zonele asupra cărora există cunoștințe și informații mai puțin detaliate. În urma acestei analize
se poate decide dacă o zonă, își poate îndeplini planul și în ce condiții.
Unele ”oportunități” și ”amenințări” pot să provină din ”punctele tari” și ”punctele slabe” ale
comunei. Amenințările pot fi concrete sau potențiale.
Implicațiile sociale atât ale ”punctelor forte”, cât și ale ”punctelor slabe” determină semnificativ
dezvoltarea economică ulterioară a comunei.
În urma analizelor efectuate, pentru perioade semnificative din evoluția economico-socială a
comunei Românași, se pot sistematiza următoarele elemente ale analizei SWOT.
4.2. Așezarea geografică și cadrul natural
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Relief variat, incluzând pe teritoriul
său toate formele de la luncă la
munte, o mare parte fiind sălbăticie,
propice pentru încurajarea turismului;

 Relief predominant deluros,
impropriu în exploatații agricole,
acces dificil în lipsa unor drumuri
în punctele pitorești ale comunei;

 Suprafațe mari de pășuni și fânețe
naturale;

 Prezența unor poli de atracție
urbană: Cluj-Napoca, Jibou
Huedin, Oradea;

 Vegetaţie forestieră abundentă şi
variată, produse accesorii pădurii;

 Legătura cu polii importanți din
vecinătate se face greu.

 Climă continentală moderatătemperat mediteraniană;
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 Valorificarea mediului natural
nepoluat, a habitatului rural bine
conservat, în activități economice
inovative, ecologice și de nișă;
 Centralitatea spațială a județului în
Regiunea Nord-Vest și
accesibilitatea la culoarele europene
= avantaje pentru parcuri tematice
(servicii de tranzit, turism de tranzit,
procesare primară) dezvoltare de
IMM, a antreprenoriatului și
atragerea investițiilor străine directe;
 Servicii de transport aerian accesibile
la: Aeroportul Cluj-Napoca,
Aeroportul Oradea, Aeroportul BaiaMare, Aeroportul Satu-Mare;
 Resurse și tradiție pentru dezvoltarea
ramurilor de potențial: agricultură
(zootehnie), silvicultură, viticultură,
pomicultură, industria de procesare a
produselor agricole și a băuturilor;
 Resurse turistice naturale și
antropice.

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 Programe ale autorităților județene și
centrale destinate mediului rural;

 Extinderea fenomenului de
eroziune a solului cu posibile
consecințe grave pe termen lung;

 Încadrarea ariei geografice a
comunei în aria de eligibitate a
programelor de finanţare din fonduri
structurale ale Uniunii Europene;

 Poluarea care a scăpat de sub
control în special datorită
flacoanelor PET şi a depozitării în
locuri neamenajate a diferitelor
deşeuri (rumeguş şi materiale
provenite din demolări);

 Exploatări şi culturi forestiere,
producerea de energie electrică,
construcţii.

 Exploatarea uneori necontrolată
a resurselor pădurii, aceasta
putând influenţa în viitor
potenţialul economic al comunei.
Tabel nr. 11: Analiza SWOT-Așezarea geografică și cadrul natural
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4.3. Populația și resursele umane
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Autoritățile locale sunt deschise
pentru inovare instituțională și
sustenabilitatea proiectelor
comunitare;

 Îmbătrânirea accentuată a
populației;
 Depopularea (spor natural negativ
și migrarea tinerilor spre centre
urbane);

 Experiența partenerială (asociativă) a
autorităților locale, județene în
derularea unor proiecte cu finanțare;

 Mentalitatea populației față de
schimbare în general și
reconversie profesională în
special;

 Nivel relativ ridicat al gradului de
calificare în anumite domenii;
 Existența unor specialiști în domenii
variate de activitate;

 Nivelul relativ redus al pregătirii
şcolare şi civice, respectiv
profesional a multor cetăţeni.

 Nuclee cu potențial de dezvoltare a
mediului universitar;
 Populația are ca ocupații principale:
creșterea animalelor, pomicultura,
apicultura, legumicultura (mai
degrabă pe terenurile din jurul
gospodăriilor);
 Rata infracţionalităţilor relativ redusă;
 Ospitalitatea proverbială a
locuitorilor.
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 Existența unor exemple de succes
ale unor localnici cu inițiativă;

 Migrarea forței de muncă înalt
calificate către alte centre urbane
sau în străinătate;

 Existența unor programe de finanțare
guvernamentale pentru reconversie
profesională;

 Natalitate scăzută;
 Creșterea șomajului în rândul
tinerilor;

 Grad redus de ocupare profesională,
deci potenţial important al forţei de
muncă la salarii competitive în plan
regional;

 Scăderea gradului de instruire a
populaţiei tinere;
 Estomparea tradițiilor locale;

 Procentajul mare al segmentului
vârstnic în ansamblul populației va
determina creșterea interesului pentru
turismul balnear;

 Creșterea ponderii muncii la
negru, cu efecte negative asupra
pieței muncii,economiei locale şi
asistenţei sociale în perspectivă,
datorită fiscalității ridicate.

 Implicarea autorităţilor locale în
problemele comunităţii, disponibilitate
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spre realizarea de parteneriate.
Tabel nr. 12: Analiza SWOT- Populația și resursele umane

4.4. Infrastructură
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Rețea de drumuri modernizată (E81
Satu-Mare-Cluj-Napoca);

 Starea tehnică
necorespunzătoare a rețelei de
drumuri comunale;

 Centralitatea județului Sălaj în spațiul
economico-geografic al Regiunii
Nord-Vest;

 Infrastructura de acces la zonele
cu potențial turistic ale regiunii, în
special de turism montan, slab
dezvoltată;

 Autostrada Brașov-Borș traversează
județul permițând dezvoltarea a 3 poli
de creștere: municipiul Zalău, Zimbor
și Nușfalău;

 Conectivitate feroviară redusă și
inexistența în județ a căilor ferate
electrificate,

 La nivel de regiune drumurile din
categoriile superioare sunt
reprezentate în proporție mult mai
semnificativă față de media pe țară;

 Alimentarea cu apă în rețeaua
publică este limitată;
 Rețeaua de canalizare
inexistentă;

 Existența unei rețele de drumuri
forestiere și de exploatare care prin
efort minim pot fi folosite ca și căi de
acces și drumuri turistice;

 Zonă fără acces la gaze naturale;
 Acoperirea reţelelor telefonice pe
teritoriul localităţii este parţială;

 Existenţa reţelei de distribuţie a
energiei electrice;

 Nu există programe de educație și
cercetare privind managementul,
logistica și finanțele infrastructurii și
a sistemelor de transport;

 Existenţa telefoniei fixe şi mobile;
 Accesibilitate la transport feroviar
(Jibou- nod de cale ferată aflat in
proximitatea Parcului Industrial
Jibou);

 Pondere foarte redusă a
cetățenilor care interacționează
cu autoritățile publice prin
intermediul Internetului.

 Parcul industrial Jibou, dat în
funcțiune, dotat cu toate utilitățile
pentru dezvoltarea unor afaceri și
industrii nepoluante;
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 Programe comunitare ale Uniunii
Europene pentru sprijinirea
dezvoltării în mediul rural;

 Ritm redus de dezvoltare a rețelei
de drumuri din județ;
 Orientarea programelor europene
și guvernamentale spre alte zone
considerate prioritare;

 Programe guvernamentale pentru
încurajarea inițiativelor locale;
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 Programe de modernizare a
infrastructurii rutiere;

 Interes redus al investitorilor
pentru comună datorită
infrastructurii fizice și sociale
neadecvate raportate la
potențialul comunei;

 Valorificarea resurselor de materiale
de construcții din comună pentru
reducerea costurilor de infrastructură.

 Infrastructura feroviară insuficient
dezvoltată și cu posibilități reduse
de conectare va determina o mare
parte din investitori și turiști să
ocolească sau doar să tranziteze
județul Sălaj;
 Ineficiența unor investiții realizate
în infrastructura de transport
datorită necorelării cu investițiile
din alte sectoare (turism,
competitivitate, etc.)
 Depășirea pe anumite tronsoane
rutiere, a capacității de transport.

Tabel nr. 13: Analiza SWOT-Infrastructura

4.5. Economia
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Vechi tradiții în prelucrarea unor
resurse locale (spre exemplu
exploatarea şi prelucrarea lemnului);

 Potențialul turistic al comunei nu
este suficient valorificat;
 Neadaptarea IMM-urilor la
standardele UE de mediu,
calitate, comunicare, practici
manageriale;

 Tradiții locale în creșterea animalelor,
în special bovine şi ovine;
 Existenţa unei comunităţi de afaceri
locale în fază incipientă reprezentată
prin câteva societăţi comerciale;

 Numărul redus de IMM-uri;
 Resurse financiare insuficiente,
investiții autohtone și străine
limitate;

 Crearea de asociaţii ale crescătorilor
de animale, organisme ce vor avea
în viitor ca principală activitate
modernizarea zootehniei locale.

 Infrastructura necorespunzătoare,
absența canalizării, stare
improprie a drumurilor comunale
şi vicinale;
 Utilizarea pe o scară relativ mică a
tehnologiilor avansate
(echipamente și tehnologii
învechite);
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 Ponderea redusă sau chiar
inexistentă a sectoarelor
industriale cu tehnologii noi în
domenii de vârf;
 Slaba dezvoltare a serviciilor
destinate populației și a sectorului
terțiar;
 Productivitatea industrială este
încă scăzută raportat la cea din
Uniunea Europeană (suprafețele
agricole nu pot fi întodeauna
lucrate mecanizat- mecanizare
agricolă- foarte scăzută;
 Parcelarea terenurilorproductivitate scăzută;
 Calitatea solului-producţii mici;
 Oferta redusă de terenuri și clădiri
aflate în proprietate publică,
disponibile pentru investiții;
 Număr redus de locuri de muncă;
 Lipsa culturii antreprenoriale și a
experienței manageriale.
OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 Creșterea cererii pentru produsele
tradiționale pe piețele externe
(participarea la târguri și expoziții
internaționale);

 Costuri suplimentare pentru
agenții economici necesare pentru
ecologizarea întreprinderilor și a
tehnologiilor;

 Reconversia unor capacităţi
economice în special cele agricole
spre arii de productivitate adaptate
condiţiilor locale;

 Migrarea forței de muncă cu studii
superioare și calificată;
 Lipsa de receptivitate şi
flexibilitate a populaţiei locale la
cerinţele pieţei, fenomen care
determină decalaje economice
greu de recuperat;

 Existenţa unor spaţii şi terenuri
disponibile pentru dezvoltări
antreprenoriale;
 Existenţa de resurse locale puţin sau
necorespunzător valorificate în
prezent, produse accesorii pădurii.

 Izolarea unor cătune din punct de
vedere al accesului la
infrastructură duce la depopularea
zonei şi la declin economic;

 Dezvoltarea prin susţinerea
producătorilor locali a activităţilor
agro-zootehnice pentru producerea

 Reducerea ponderii populației
active, fapt care angrenează
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de alimente şi produse ecologice;

pierderi economice substanţiale;

 Creșterea numărului de firme străine
atrase în județ ca urmare a
promovării Parcului Industrial Jibou,
Zalău etc.

 Creșterea costurilor cu achizițiile
de echipamente și tehnologii
moderne;
 Cheltuielile mari pentru
Cercetare-Dezvoltare induc riscul
stagnării și necompetitivității
economiei județului;

 Utilizarea programelor de finanțare a
UE și autorităților naționale;
 Extinderea colaborării cu organizații
neguvernamentale care au
capacitatea să atragă fonduri
extrabugetare;

 Măsurile complexe și riguroase
negociate pentru industria
alimentară constituie un risc
pentru micile firme de profil;

 Dezvoltarea de relații de parteneriat
economic și administrativ cu unități
teritoriale (similare sau
asemănătoare) din țară și străinătate;

 Lipsa predictibilității fiscale.

 Disponibilitatea autorităților locale de
a încheia relații de parteneriat cu
investitori locali sau străini.
Tabel nr. 14: Analiza SWOT-Economia

4.6. Turism
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Potenţial turistic deosebit datorită
prezenței pe teritoriul comunei a mai
multor obiective turistice-monument
istoric, tradiţii locale, meşteşuguri
populare;

 Slaba diversificare a serviciilor
turistice si agroturistice

 Așezarea geografică propice
dezvoltării serviciilor, în special a
celor turistice.

 Pregătire profesională de slabă
calitate în domeniul serviciilor
turistice;

 Resurse financiare insuficiente,
investiții autohtone și străine
limitate;

 Lipsa de preocupare a cetăţenilor
de conservare a mediului;
 Inexistenţa unor forme de
promovare a comunei la nivel
naţional şi european pentru
creşterea numărului de turişti;
 Ofertele de produse turistice ale
județului nu sunt competitive pe
plan internațional.
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OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 Extinderea rețelei de gospodării
autorizate pentru practicarea
agroturismului;

 Sectoarele turistice din alte județe
ale țării au o rată ridicată de
dezvoltare;

 Punerea în valoare a patrimoniului
istoric al comunei;

 Reacţia redusă a mediului local la
provocările actuale, conducând la
scăderea competitivităţii comunei,
în favoarea altor localităţi
considerate mai interesante de
turişti;

 Disponibilitatea de a încheia relaţii de
parteneriat a autorităţilor locale cu
investitori;
 Extinderea reţelei de pensiuni şi
unităţi de cazare;

 Lipsa unor programe curente de
dezvoltare a turismului rural şi
implicit nealocarea de fonduri
pentru infrastructura locală;

 Renovarea și întreținerea obiectivelor
istorice și culturale și includerea
acestora în circuite cu temă de
interes internațional;

 Fiscalitatea și birocrația.

 Definirea turismului ca sector
prioritar, poate antrena creșterea
capacității de cazare și a fluxului de
turiști;
 Utilizarea programelor de finanțare a
UE și autorităților naționale;
 Extinderea colaborării cu organizații
neguvernamentale care au
capacitatea să atragă fonduri
extrabugetare.
Tabel nr. 15: Analiza SWOT-Turism

4.7. Mediul înconjurător
PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

 Autorități locale deschise, preocupate
de problemele de mediu;

 Slaba reprezentare a unităților de
valorificare și reciclare a deșeurilor;

 Existența pe teritoriul comunei a
suprafețelor silvice în proporție mare.

 Insuficiența tehnologiilor ecologice
și de ecologizare în procesele de
fabricație a agenților economici;
 Suprafețe defrișate pentru accesul
la resurse (ale solului și
subsolului);
 Neefectuarea de lucrări de
stabilizare în zonele ce prezintă

82

pericole de alunecări de teren;
 Neefectuarea de plantaţii
forestiere la timp şi cu specii
valoroase;
 Educația ecologică este
superficială;
 Educația precară a a locuitorilor
cu privire la protejarea mediului.

OPORTUNITĂȚI

AMENINȚĂRI

 Utilizarea programelor UE destinate
reabilitării condițiilor de mediu din
mediul rural;

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

 Extinderea colaborării și implicarea
organizațiilor neguvernamentale și a
școlilor în programe comune de
educație ecologică.

 Exploatarea fără niciun control al
pădurilor va avea urmări asupra
dezvoltării durabile;
 Interes scăzut față de protecția
mediului.

Tabel nr. 16: Analiza SWOT-Mediul înconjurător

83

Capitolul 5.
CONSULTAREA PUBLICĂ A COMUNITĂȚII
Consultarea publică s-a realizat cu persoanele cheie din comunitate, urmărind pe de o parte,
identificarea principalelor avantaje şi oportunităţi pentru o viitoare dezvoltare economică,
socială, culturală, dar şi domeniile sănătăţii, al educaţiei şi turismului din comuna Românași și
pe de altă parte a permis cetățenilor să se exprime cu privire la principalele probleme cu care
se confruntă locuitorii comunei.
Pentru a asigura eficienţa eforturilor de elaborare a strategiei, s-a optat pentru o metodologie
testată anterior, în cazuri similare, ce a inclus elemente de implicare directă a comunităţii, prin
solicitarea de puncte de vedere, chestionare, interviuri, pornind de la ipoteza că cetăţenii şi
reprezentanţii administraţiei publice locale au interesul şi cunoştinţele necesare pentru a
identifica diversele interese locale.
Modelul de chestionar aplicat în vederea consultării publice a comunității din teritoriul comunei
Românași, se găsește la Anexa nr. 1.
Grupul țintă al studiului a fost reprezentat în mare parte de persoane de genul masculin și cu o
vârstă cuprinsă între 21 şi 44 de ani. Astfel, 55,56% din populația intervievată aparţinea genului
masculin, iar 44,44% aparţinea genului feminin. Dintre persoanele intervievate, 55,56% aveau
vârsta cuprinsă între 21 şi 44 de ani, iar 44,44% aveau vârsta cuprinsă între 45-67 de ani.
În ceea ce priveşte ultima şcoală absolvită, majoritatea persoanelor intervievate aveau studii
medii, adică 55,56%, cu studii superioare 38,89%, iar 5,55% aveau studii primare.
Pentru a identifica opțiunea de a pleca din localitatea Românași sau de a rămâne în localitatea
Românași, în viitorul apropiat, 88,89% dintre respondenți susţin că nu doresc să părăsească
localitatea, iar 11,11% au afirmat că au în vedere în viitor să plece din localitate.
Majoritatea respondenților care susțin că nu vor să părăsească localitatea, au argumentat prin
motive ca: loc de muncă în zonă și stabilirea împreună cu familia în această localitate, inclusiv
atașamentul față de frumusețea zonei în care s-au născut.
Dintre respondenții care au afirmat că doresc să părăsească localitatea în viitorul apropiat,
majoritatea au invocat motive precum: nivelul de trai scăzut, dorința de realizare profesională,
dar și lipsa locurilor de muncă.
Una dintre aspectele studiate prin chestionarul aplicat în scopul consultării comunității este cel
privitor la deplasările către alte localități, la motivul deplasării, inclusiv mijlocul de transport
utilizat.
Frecvența și motivul deplasărilor către alte localități
La acest aspect, 38,89% dintre respondenți au afirmat că deplasările spre alte localități au loc
săptămânal, iar 27,91% au afirmat că motivul cel mai important privind deplasările este pentru
cumpărături.
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Figura nr. 23: Frecvența deplasărilor către alte localități

Figura nr. 24: Motivul deplasărilor către alte localități

Cu privire la mijlocul de transport utilizat de respondenți pentru deplasări către alte localități,
majoritatea, în proporție de 72,22% au afirmat că folosesc mașina personală.

Figura nr. 25: Mijlocul de transport utilizat de respondenți pentru deplasări către alte localități

La întrebarea adresată prin aplicarea chestionarului privind motivele care i-ar determina pe
tinerii plecați la studii să se întoarcă în comună, majoritatea, mai precis 41,67% dintre
respondenți au susținut că facilități oferite tinerilor în inițierea afacerilor.
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Figura nr. 26: Motivele care i-ar determina pe tinerii plecați la studii să se întoarcă în comuna Românași

Concluziile respondenților privind oportunitățile pe care ar trebui să le ofere comunitatea pentru
evoluția profesională le prezentăm în figura de mai jos.

Figura nr. 27: Oportunitățile pe care ar trebui să le ofere comunitatea pentru evoluția profesională

În demersul de consultare publică a comunității, au fost analizate și cele mai importante
elemente de infrastructură din comuna Românași, pentru a putea identifica și creiona prioritățile
de dezvoltare, viziunea și direcțiile strategice.
Opinia respondenților privind starea drumurilor
Rezultatele chestionarului adresat cetăţenilor comunei Românași, în scopul identificării
priorităţilor de dezvoltare a infrastructurii de drumuri, au relevat că 61,11% dintre respondenţi
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susţin că străzile principale sunt asfaltate, în stare bună, iar în privinţa străzilor secundare,
44,44% dintre subiecţi au afirmat că sunt asfaltate, însă deteriorate.

Figura nr. 28: Starea străzilor principale

Figura nr. 29: Starea străzilor secundare

Opinia respondenților cu privire la existența parcurilor, a spațiilor verzi și a locurilor de
agrement
În vederea identificării priorităţilor de dezvoltare a infrastructurii de agrement, rezultatele
chestionarului adresat cetăţenilor comunei Românași, au arătat că 66,67% dintre respondenţi
susţin că există parcuri și spații verzi, dar trebuie modernizate, 33,33% afirmă că nu există
astfel de spații, iar niciunul dintre respondenţi nu consideră că există parcuri și spații verzi și că
ar fi întreținute.
Rezultatele chestionarului privind locurile de agrement au reliefat următoarele: 61,11% dintre
respondenți consideră că nu există locuri de agrement, 22,22% afirmă că există astfel de locuri,
dar trebuie modernizate, iar 16,67% dintre subiecți consideră că există locuri de agrement și
chiar sunt întreținute.
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Figura nr. 30: Existența parcurilor și a spațiilor verzi

Figura nr. 31: Existența locurilor de agrement

Opinia respondenților privind alimentarea cu apă, canalizare și stație de epurare și tratare
a apelor reziduale
Rezultatele chestionarului adresat cetăţenilor comunei Românași, pentru evaluarea stadiului
rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, au relevat următoarele: toți respondenți (în
proporție de 100%) consideră că beneficiază doar o parte din locuitorii comunei de rețea de
alimentare cu apă, iar privind canalizarea și stația de epurare și tratare a apelor reziduale
77,78% dintre respondenți au afirmat că beneficiază doar o parte din locuitorii comunei de rețea
de canalizare.
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Figura nr. 32: Alimentarea cu apă

Figura nr. 33: Canalizarea și stația de epurare

Opinia respondenților privind iluminatul public, salubritatea publică și managemnetul
deșeurilor
Rezultatele chestionarului adresat cetăţenilor comunei Românași, pentru identificarea
priorităţilor de dezvoltare a iluminatului public, au relevat că 94,44% dintre respondenţi susţin
că iluminatul public este asigurat corespunzător pe toate străzile, iar în ceea ce privește
salubritatea publică, 66,67% au conchis că deșeurile sunt colectate selectiv.
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Figura nr. 34: Iluminatul public

Figura nr. 35: Salubritatea publică și managementul deșeurilor

Opinia respondenților privind transportul public de persoane
În scopul identificării priorităţilor de dezvoltare a transportului public de persoane, 55,56% dintre
respondenţi susţin că există un număr limitat de mijloace de transport.

Figura nr. 36: Transportul public de persoane
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Opinia respondenților privind unitățile de învățământ și unitățile sanitare
La consultarea comunității locale privind numărul suficient și dotarea adecvată a unităților de
învățământ și a unităților sanitare, 72,22% dintre respondenți au afirmat că unitățile de
învățământ sunt suficiente, dar nu sunt dotate corespunzător, iar 61,11% au concluzionat că
unitățile sanitare, de asemenea, sunt suficiente, dar nu sunt dotate corespunzător.

Figura nr. 37: Unități de învățământ

Figura nr. 38: Unități sanitare

Atracțiile și obiectivele turistice de care au amintit cetățenii comunei Românași în ordinea
importanței, care necesită dezvoltare pentru atragerea turiștilor în zonă, sunt prezentate în
figura de mai jos.
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Figura nr. 39: Principalele obiective turistice și atracții turistice din comuna Românași

Comunitatea a fost consultată privind principalele sectoare identificate pentru promovarea
investițiilor în comuna Românași. Rezultatele chestionarului sunt evidențiate în figura de mai
jos.

Figura nr. 40: Principalele sectoare identificate de respondenți pentru promovarea investițiilor

La întrebarea adresată comunității privind ordinea în care se dorește realizarea de investiții în
comuna Românași, în funcție de importanță42, investițiile dorite s-au clasat astfel:
1. Dezvoltarea infrastructurii de drumuri comunale și străzi;
42

unde 1-cel mai important, 7-cel mai puțin important
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alimentarea cu apă, canalizare, iluminat public;
Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii;
Dezvoltarea infrastructurii de turism;
Serviciile de sănătate (ex. cabinet stomatologic, farmacii, serviciu ambulatoriu);
Reabilitarea căminului cultural pentru diverse evenimente culturale;
Realizarea unor puncte de distracție pentru tineret.

Comunitatea a fost consultată și cu privire la idei de proiecte care se doresc a fi realizate cu
prioritate și care ar putea fi valorificate în sensul creșterii și dezvoltării socio – economice.
Au fost identificate de către respondenți un număr variat de proiecte din domenii de activitate
dintincte, cum ar fi:
 proiecte de infrastructură de drumuri și străzi (asfaltare drumuri, reabilitarea unor
drumuri și străzi, ș.a.);
 alimentare cu apă și canalizare, introducerea gazului în anumite zone;
 investiții în serviciile de sănătate, dar și asigurarea permanenței medicale (și
ambulatoriu);
 investiții în infrastructura culturală;
 organizarea unor cursuri de formare profesională pentru tineri;
 integrarea și instituționalizarea rromilor în comunitate;
 amenajarea de spații verzi, parcuri, spații de joacă pentru copii;
 construcția unei fabrici de mobilă;
 reabilitare și modernizare școli;
 construirea unei capele;
 dotare bază sportivă;
 amenajare turistică a Văii Agrijului și a castrului roman;
 înființare traseu turistic montan;
 punerea în valoare a obiectivelor turistice din zonă;
 împădurirea terenurilor degradate și pârloage;
 creare unor grupuri asociative în vederea accesării de fonduri;
 informare periodică a locuitorilor cu privire la proiectele din agricultură și proiecte care
pot fi accesate;
 proiecte care să încurajeze lucrarea terenurilor și creșterea animalelor în ferme;
 grup de intervenție rapidă gen SPIR;
 crearea unui centru de depozitare și comercializare a produselor agricole;
 realizarea de proiecte în dezvoltarea agriculturii ecologice etc..
La întrebarea adresată prin chestionar cu scopul identificării principalelor dezavantaje în ceea
ce privește posibilitățile de dezvoltare, pe care comuna Românași le prezintă, acestea au avut
un grad mare de diversitate, însă cele mai recurente, şi deci cele mai stringente pentru locuitori,
au fost următoarelele:








lipsa locurilor de muncă;
populația îmbătrânită;
plecarea tinerilor în străinătate sau la oraș;
distanță mare față de oraș;
lipsă apă, canalizare și gaz în toate zonele;
infrastructura de drumuri și străzi;
neintegrarea și neinstituționalizarea rromilor din comunitate;
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scăderea nivelului de educație al tinerilor, în special în cadrul rromilor;
nivelul de pregătire profesională scăzut;
serviciile medicale insuficiente și inadecvate;
lipsa atelierelor de prelucrare pe plan local, a materiei prime obținute în gospodării;
lipsa unor cursuri de pregătire și formare profesională în domeniul agricol;
promovarea insuficientă a obiceiurilor specifice zonei;
lipsa unor asociații;
nivelul de dezvoltare al agriculturii (ex. fărâmițarea pământurilor);
lipsa unor spații pentru petrecerea timpului liber;
birocrația.

Transformarea avantajelor enumerate în oportunităţi ar conduce la rezolvarea altor probleme
majore ale comunei (crearea de locuri de muncă pentru tineri, aceştia fiind astfel motivaţi să nu
părăsească comuna şi să-şi întemeieze familii aici), ceea ce ar însemna o cerere mai mare de
creşe, grădiniţe, şcoli, dispensare amenajate, crescând nivelul educaţional şi al sănătăţii
locuitorilor comunei Românași. Diversificând preocupările tinerilor, prin crearea de locuri de
muncă şi de petrecere a timpului liber, prin interacțiunea cu turiștii, dar și cu investitori din alte
zone ale țării sau chiar din străinătate, problemele de ordin social, ar putea fi ameliorate, lucru
care ar crea condițiile unei vieți mai bune calitativ.
În concluzie, rezultatele obţinute în urma interviurilor cu locuitorii comunei Românași,
evidențiază faptul că rezolvarea unor probleme importante cu care se confruntă în prezent
comuna (extinderea rețelei de canalizare, reabilitarea și modernizare drumurilor comunale,
atragerea de investitori și crearea de locuri de muncă, dezvoltarea nivelului de cultură și
educație a locuitorilor, amenajare spațiu de agrement pentru tineri și copii, amenajare spații de
îngrijire pentru vârstnici, precum și reînvierea tradițiilor) pot contribui la valorificarea potenţialului
comunei. Potențialul se referă la amplasarea zonală, valorificarea resurselor naturale şi a
obiectivelor turistice deja existente, prin atragerea unui număr mai mare de turişti şi a unor
investitori sau fonduri financiare, cu scopul de a dezvolta comuna, nu doar din punct de vedere
economic, ci şi socio - cultural şi educaţional.
Din analiza SWOT și din consultarea publică a comunității au rezultat obiectivele și prioritățile,
iar pe baza lor s-au identificat posibile proiecte de investiții prioritare la nivelul comunei
Românași.
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Capitolul 6.
PRIORITĂȚI
Localitatea Românași din județul Sălaj, constituie un spaţiu exclusiv rural în care se desfăşoară
activităţi proprii sectoarelor primare – agricultura şi creşterea animalelor – şi care reprezintă un
suport pentru alte activităţi şi servicii.
Teritoriul localității încorporează importante aspecte legate de patrimoniul natural, peisagistic şi
cultural, contribuind, în mare masură, la creşterea uniformă a culturii rurale tradiţionale.
Prin consultarea publică a comunității, în urma analizei diagnostic şi a analizei SWOT s-au
elaborat trei scenarii de dezvoltare posibile ale zonei, astfel:
6.1. Scenariul dezvoltării inerţiale
Scenariul dezvoltării inerţiale este acela în care sunt preluate şi continuate tendinţele din ultimii
ani.
Economia teritoriului localității Românași se bazează în principal pe activităţile agricole de
cultivare a terenurilor şi creştere a animalelor, ocupaţia principală a populaţiei este agricultura.
Prin acest scenariu dezvoltarea zonei s-ar baza doar pe dezvoltarea şi diversificarea sectorului
agricol pentru creşterea competitivităţii sectorului şi a produselor obţinute şi pentru încadrarea
şomerilor în câmpul muncii creat în sector prin creşterea numărului de exploataţii agricole şi
dezvoltarea capacităţilor acestora.
6.2. Scenariul dezvoltării alternative
Scenariul dezvoltării alternative presupune concentrarea pe activităţi care nu sunt asociate cu
sectorul agricol şi anume dezvoltarea sectorului industrial non-agricol şi a celui a serviciilor şi
comerţului.
Dezvoltarea acestui sector ar presupune susţinerea activităţilor extractive de pe teritoriul
localității, a industriei prelucrătoare (prelucrarea lemnului), dar mai ales a sectorului servicii
(coafor, cizmărie, servicii stomatologice, servicii sanitar-veterinare) şi a comerţului.
6.3. Scenariul dezvoltării compuse
Scenariul dezvoltării compuse presupune combinarea celor două scenarii prezentate mai sus,
adică cel al dezvoltării inerţiale şi cel al dezvoltării alternative.
Strategia de dezvoltarea a localității se va baza atât pe dezvoltarea sectorului agricol prin
sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă dar şi prin susţinerea investiţiilor în creşterea
animalelor, cultura de câmp, albinărit, legumicultură în câmp sau spaţii protejate, plante şi
arbuşti ornamentali în câmp sau spaţii protejate, dar în special prin susţinerea activităţilor
inovative: cultivarea arbuştilor cu ciclu scurt de viaţă şi regenerare pe cale vegetativă,
cultivarea plantelor tehnice şi a celor medicinale.
Sectorul agricol va fi susţinut de dezvoltarea industriei agroalimentare prin dezvoltarea unor
proiecte legate de prelucrarea produselor agricole, iar industria prelucrătoare va fi susţinută prin
investiţii în prelucrarea lemnului.
Sectorul servicii va fi sprijinit prin investiţii ale micilor întreprinzători din teritoriu care vor duce la
diversificarea economiei.
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Sectorul turism va fi susţinut atât prin activităţi de promovare a teritoriului ca zonă turistică, dar
mai ales prin sprijinirea investiţiilor în structuri de cazare, care ar putea să combine activitatea
agricolă a fermelor de semi-subzistenţă cu activităţile de cazare a turiştilor.
Potenţialul natural al zonei precum şi cel istoric şi cultural este insuficient valorificat, iar turismul
ar putea deveni motorul de dezvoltare al zonei, un sector care ar putea încorpora, asa cum
precizam şi mai sus, inclusiv activităţile agricole, dar care va aduce beneficii economice
localității prin creşterea numărului de turişti care pe lângă serviciile turistice vor căuta şi alte
tipuri de servicii, contribuind astfel și la dezvoltarea comerţului în zonă.
De asemenea, foarte important este domeniul protecţiei mediului pentru că dezvoltarea
durabilă a unui teritoriu nu poate să facă abstracţie de protejarea mediului. Activităţile de
protecţie a mediului se vor regăsi în cadrul acestui scenariu în toate activităţile care vor duce la
dezvoltarea localității Românași, din județul Sălaj.
6.4. Concluzie
Din toate cele trei scenarii dezvoltate mai sus, considerăm că cel mai adecvat este cel al
dezvoltării compuse care include atât dezvoltarea sectorului agricol şi a celui forestier, dar şi a
sectoarelor non-agricole (industrie, servicii, comerţ) şi care este completat de beneficiile pe
care ar putea să le aducă localității dezvoltarea turismului.
Pentru valorificarea tuturor punctelor forte specifice localității Românași, şi implicit pentru o
dezvoltare echilibrată a acestui teritoriu rural, prin analizele diagnostic şi SWOT şi, de
asemenea, în urma unor consultări publice a comunității locale, au fost stabilite trei priorităţi, ca
puncte cheie ale teritoriului şi drept urmare - axul în jurul căruia se vor centra toate acţiunile
viitoare ale strategiei de dezvoltare pentru localitatea Românași.
1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin dezvoltarea infrastructurii publice
eficiente şi prin creşterea calităţii mediului înconjurător. – componenta HABITAT;
2. Valorificarea potenţialului economic al comunei prin susţinerea dezvoltării sustenabile a
iniţiativei locale şi atragerea de noi investiţii şi investitori. – componenta ECONOMIE;
3. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii socio-culturale moderne şi adaptate nevoilor
locale. – componenta SOCIETATE.
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Capitolul 7.
PLANIFICAREA DEZVOLTĂRII STRATEGICE A COMUNEI ROMÂNAȘI
7.1. Obiective
Obiective generale
În urma realizării analizei diagnostic a comunei Românași, din județul Sălaj, a consultărilor
publice întreprinse şi a concluziilor analizei SWOT, considerăm că, în următorii cinci ani (20162020), corespunzători programării financiare europene 2014 – 2020, autorităţile publice locale
şi partenerii lor trebuie să îşi canalizeze energia şi resursele pentru atingerea următoarelor
obiective generale:
1. Îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor comunei prin dezvoltarea infrastructurii publice
eficiente şi prin creşterea calităţii mediului înconjurător. – componenta HABITAT;
2. Valorificarea potenţialului economic al comunei prin susţinerea dezvoltării sustenabile a
iniţiativei locale şi atragerea de noi investiţii şi investitori. – componenta ECONOMIE;
3. Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii socio-culturale moderne şi adaptate nevoilor
locale. – componenta SOCIETATE.
Obiective strategice
Pentru a atinge obiectivele generale, autorităţile publice locale şi partenerii lor vor urmări
următoarele obiective sectoriale:
Componenta HABITAT:
 Dezvoltarea infrastructurii comunei şi rezolvarea disfuncţionalităţilor actuale;
 Dezvoltarea infrastructurii de agrement, îmbunătățirea mediului și a peisajului natural,
precum și conservarea naturii în comună.
Componenta ECONOMIE:
 Dezvoltarea economică durabilă a comunei prin valorificarea resurselor şi potenţialului
local: agricultură, turism, etc.;
 Diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea unor activităţi complementare nonagricole pentru creşterea calităţii vieţii;
 Stimularea iniţiativelor economice pentru dezvoltarea economică sustenabilă a
comunei.
Componenta SOCIETATE:
 Sprijinirea dezvoltării armonioase a comunității locale prin adoptarea de măsuri
adaptate specificului local;
 Apropierea autorităţilor publice locale faţă de cetăţeni.
7.2. Matricea domeniilor cheie de intervenție
Prezentăm pentru fiecare componentă şi obiectiv strategic tabloul domeniilor cheie de
intervenţie, acestea cuprinzând elementele funadamentale pentru dezvoltarea echilibrată a
comunităţii:
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7.2.1. Domenii cheie de intervenție pentru componenta HABITAT
Componenta
Obiectiv strategic

Domeniu cheie de intervenție

1.1. Dezvoltarea infrastructurii comunei și rezolvarea
disfuncționalităților locale

1.2. Dezvoltarea infrastructurii de agrement pentru tinerii din
comună
1. HABITAT
1.3. Îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și
conservarea naturii în comună
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1.1.1 Construcția, extinderea și / sau
modernizarea infrastructurii rutiere;
1.1.2 Construcția, extinderea și / sau
modernizarea infrastructurii agricole;
1.1.3 Construcția, extinderea și / sau
modernizarea infrastructurii de alimentare
cu utilități a comunei.
1.2.1. Strategii pentru îmbunătățirea facilităților
de petrecere a timpului liber de către tineri;
1.2.2. Locații pentru camping și agrement,
definirea lor spațială, semnalizarea și
dotarea lor.
1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de mediu şi
susţinerea unor programe investiţionale;
1.3.2. Îmbunătăţirea solurilor din mediul rural,
afectate de managementul neadecvat al
deşeurilor, de contaminare istorică şi
eroziune;
1.3.3. Îmbunătăţirea calității mediului;
1.3.4. Menţinerea biodiversităţii şi conservarea
elementelor de patrimoniu natural;
1.3.5. Dezvoltarea agriculturii ecologice;
1.3.6. Implicarea cetățenilor în efortul de
conservare a naturii.

7.2.2. Domenii cheie de intervenție pentru componenta ECONOMIE
Componenta
Obiectiv strategic

2. ECONOMIE

Domeniu cheie de intervenție

2.1. Dezvoltarea economică durabilă a comunei prin
valorificarea resurselor şi potenţialului local: creșterea
competitivității sectoarelor agricol și forestier al comunei,
dezvoltarea turismului rural

2.2. Diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea unor
activităţi complementare non-agricole pentru creşterea
calităţii vieţii

2.3. Stimularea iniţiativelor economice pentru dezvoltarea
economică sustenabilă a comunei
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2.1.1. Investiții în active fixe;
2.1.2. Dezvoltarea sectorului vegetal;
2.1.3. Dezvoltarea sectorului zootehnic;
2.1.4. Dezvoltarea durabilă a exploatațiilor
forestiere și ameliorarea viabilității
pădurilor;
2.1.5. Dezvoltarea serviciilor pentru agricultură;
2.1.6. Investiţii asociate cu protejarea
patrimoniului traditional și cultural;
2.1.7. Valorificarea potențialului turistic al
comunei.
2.2.1. Susţinerea unor programe investiţionale;
2.2.2. Sprijin pentru înființarea de activități
neagricole;
2.2.3. Investiții în crearea și dezvoltarea de
activități neagricole;
2.2.4. Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor
publice moderne.
2.3.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri;
2.3.2. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici;
2.3.3. Atragerea de investitori în comuna
Românași;
2.3.4. Stimularea inițiativelor de dezvoltare
economică a comunei.

7.2.3. Domenii cheie de intervenție pentru componenta SOCIETATE
Componenta

Obiectiv strategic

Domeniu cheie de intervenție

3.1. Sprijinirea dezvoltării armonioase a comunității locale
prin adoptarea de măsuri adaptate specificului local

3.1.1. Facilitarea educației generațiilor tinere prin
investiții și programe inovative;
3.1.2. Crearea unui cadru favorabil inițierii de
programe în domeniul educației adulților;
3.1.3. Creșterea implicării cetățenilor în
dezvoltarea comunei și creșterea coeziunii
sociale la nivelul comunei Românași;
3.1.4. Revitalizarea tradițiilor și meșteșugurilor
locale.

3.2. Apropierea autorităţilor publice locale faţă de cetățeni

3.2.1. Modernizarea infrastructurii autorității
publice locale pentru a răspunde nevoilor
actuale;
3.2.2. Creșterea capacității de management, de
atragere de finanțări și de administrare a
autorităților publice locale;
3.2.3. Îmbunătățirea comunicării între
autoritatea publică locală și cetățeni.

3. SOCIETATE
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7.3. Viziune și direcții strategice
7.3.1. Viziune și direcții strategice pentru componenta HABITAT
Obiectiv strategic
1.1.Dezvoltarea infrastructurii
comunei și rezolvarea
disfuncționalităților locale

1. HABITAT
Domeniu cheie de intervenție
Viziune și direcții strategice
1.1.1. Construcția, extinderea și / sau
 Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor
modernizarea infrastructurii
judeţene ca trasee de acces în zona comunei Românași –
rutiere
crearea premiselor pentru revitalizarea activităţilor economice
din zonă;
 Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor
comunale, străzilor şi drumurilor vicinale în zonele de interes din
comună;
 Amenajări trotuare;
 Asigurarea unor reţele rutiere adecvate pentru ameliorarea
accesului în zonele turistice;
 Asigurarea dreptului la mobilitate şi îmbunătăţirea accesului în
zonele critice: montane, localităţi izolate, slab populate;
 Construcția, extinderea și / sau modernizarea de poduri, podeţe
sau punţi pietonale;
 Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de
legătură cu unitățile administrativ-teritoriale din județ și din
județele vecine.
1.1.2. Construcția, extinderea și / sau
modernizarea infrastructurii
agricole
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 Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor de
acces la terenurile agricole;
 Construcția, extinderea și / sau modernizarea drumurilor

forestiere.
1.1.3. Construcția, extinderea și / sau
modernizarea infrastructurii de
alimentare cu utilități a comunei

1.2.Dezvoltarea infrastructurii
de agrement pentru tinerii
din comună

1.3.Îmbunătățirea mediului și a
peisajului natural, precum și
conservarea naturii în
comună

1.2.1. Strategii pentru îmbunătățirea
facilităților de petrecere a
timpului liber de către tineri
1.2.2. Locații pentru camping și
agrement, definirea lor spațială,
semnalizarea și dotarea lor
1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de
mediu şi susţinerea unor
programe investiţionale
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 Construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de
apă;
 Construcția, extinderea și / sau modernizarea rețelei publice de
apă uzată;
 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii reţelelor de
telecomunicații;
 Dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de energie electrică;
 Dezvoltarea sistemelor de alimentare cu gaz metan în satele
din comună;
 Dezvoltarea și modernizarea rețelei de iluminat public în
localitățile comunei.
 Crearea unei strategii pentru îmbunătățirea facilităților de
petrecere a timpului liber de către tineri.
 Identificarea unor locații pentru camping și agrement, definirea
lor spațială, semnalizarea și dotarea lor.
 Dezvoltare de tehnologii de tratare şi monitorizare a calităţii apei
potabile în localităţile comunei;
 Dezvoltarea de sisteme de canalizare a apei şi / sau de staţii de
tratare a apelor uzate;
 Cuprinderea serviciilor de salubritate din comune în cadrul
managementului integrat al deşeurilor;
 Dezvoltarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor în
mediul rural şi dotarea adecvată a serviciilor de salubritate
comunală pentru această activitate;

 Înfiinţarea unor servicii specializate pe domenii pentru
gospodărire comunală;
 Dotarea serviciilor de salubritate rurale cu utilaje de transport şi
colectare.
 Îmbunătăţirea managementului solului, incluzând zonele
puternic afectate de eroziunea solului;
 Îmbunătăţirea calităţii solurilor afectate de poluare şi degradare
din cauze naturale;
 Inventarierea zonelor din cadrul comunei cu producţie redusă
de biomasă, în vederea ameliorării prin împădurire;
 Refacerea peisajelor afectate de depozitarea deşeurilor.

1.3.2. Îmbunătăţirea solurilor din
mediul rural, afectate de
managementul neadecvat al
deşeurilor, de contaminare
istorică şi eroziune

1.3.3. Îmbunătăţirea calității mediului

 Fixarea terenurilor afectate de alunecări de teren prin plantarea
de arbori;
 Realizarea unor acţiuni de refacere a malurilor degradate ale
cursurilor de apă şi realizarea unor acţiuni locale pentru
stabilizarea albiilor cursurilor de apă prin crearea de
parteneriate între autorităţi şi structurile administrative locale;
 Introducerea unor restricţii cu privire la realizarea construcţiilor
în proximitatea apelor cu privire la exploatarea pădurilor şi a
agregatelor naturale din albiile minore.
 Atragerea de fonduri în vederea asigurării unui management
eficient al biodiversităţii;
 Realizarea infrastructurii de protecţie a naturii şi organizare a
turismului ecologic.

1.3.4. Menţinerea biodiversităţii şi
conservarea elementelor de
patrimoniu natural
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1.3.5. Dezvoltarea agriculturii
ecologice

1.3.6. Implicarea cetățenilor în efortul
de conservare a naturii
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 Înfiinţarea unor asociaţii ale producătorilor, în domeniul
agriculturii ecologice;
 Folosirea metodelor de producţie agricolă ce sunt compatibile
cu protecţia şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu şi care trec
dincolo de standardele de bază relevante;
 Promovarea produselor ecologice prin exploatarea potenţialului
ecologic existent în zonele colinare ale comunei, zone în care
prin tradiţie nu se produc poluări ale solului, florei si faunei
zonei;
 Promovarea prin unităţi autorizate în domeniu a unor produse
ecologice, precum: mierea de albine, fructele de pădure,
ciupercile de pădure, în special hribul, plantele medicinale și
aromate din flora spontană, produsele lactate ale bubalinelor şi
laptele cu colesterol scăzut al caprelor din zona de munte.
 Derularea campaniei ”Let's do it Romania!” cu formatul ”Let's
do it Românași!”;
 Derularea unei campanii de conștientizare a nevoii de
curățenie și ordine în gospodării și a nevoii de protejare a
râurilor, concomitent cu interzicerea drastică a deversării în
râuri a deșeurilor sau a dejecțiilor animale;
 Educarea comunității locale și susținerea colectării selective a
deșeurilor menajere;
 Realizarea unor campanii de educare a locuitorilor cu privire
la categoriile de noxe emanate și impactul acestora asupra
calității aerului;
 Sprijinirea inițiativelor private în domeniul agriculturii
biologice;
 Promovarea tehnologiilor care respectă condițiile de impact

asupra mediului.

7.3.2. Viziune și direcții strategice pentru componenta ECONOMIE
1. ECONOMIE
Obiectiv strategic
Domeniu cheie de intervenție
2.1.Dezvoltarea economică
2.1.1. Investiții în active fixe

durabilă a comunei prin

valorificarea resurselor şi
potenţialului local:

creșterea competitivității
sectoarelor agricol și
forestier al comunei,
dezvoltarea turismului
rural
2.1.2. Dezvoltarea sectorului

vegetal
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Viziune și direcții strategice
Investiții în exploatații agricole, inclusiv exploatații pomicole;
Investiții pentru procesarea / marketingul produselor agricole,
inclusiv din sectorul pomicol;
Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole și silvice-infrastructura de IRIGAȚII.

Înființarea unui centru de valorificare a fructelor de pădure;
Cultivarea plantelor tehnice (in, cânepă) şi a solanaceelor
(cartof) în toate zonele colinare ale comunei;

 Pomicultura: înfiinţarea de plantaţii intensive la speciile prun,
măr, în zonele localităţilor comunei;
 Modernizarea și refacerea potenţialului pomicol al plantaţiilor cu
capacitate de rodire;
 Cultivarea plantelor medicinale şi aromatice în toate localităţile
comunei propunându-se cel puțin 2–3 cultivatori pentru fiecare
comună;
 Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol.
2.1.3. Dezvoltarea sectorului
zootehnic

Refacerea potenţialului de producție a păşunilor și fâneţelor prin:
 Înlăturarea muşuroaielor înţelenite;
 Fertilizări cu îngrăşăminte chimice;
 Fertilizări cu îngrăşăminte organice;
 Lucrări de întreţinere.
Creșterea ovinelor
Creșterea caprelor
Creșterea păsărilor
Creşterea bovinelor
 Comuna Românași deţine un efectiv însemnat de bovine, de
aceea se impune în continuare selecţia și ameliorarea
speciei, pentru mărirea capacităţii productive a acestora;
condiţiile comunei recomandă în continuare exploatarea
raselor mixte de carne-lapte şi lapte-carne;
 Dezvoltarea fermelor mijlocii autorizate sanitar- veterinar şi
dotate conform standardelor UE.
Sectorul piscicol
 Valorificarea specificului local prin înfiinţarea de exploataţii
piscicole mici (în special speciile păstrăv, dar și alte specii
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de pește).
Sectorul apicol
 Organizarea apicultorilor în vederea producerii de produse
apicole (miere, polen, lăptişor, venin, propolis), de calitate
uniformă şi superioară care să corespundă cerinţelor de pe
piaţa europeană.
 Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite;
 Încheierea între Direcţia Silvică Sălaj, Zalău şi Inspectoratul
Şcolar Judeţean Sălaj, a unui protocol de colaborare care are
ca scop formarea unei atitudini responsabile faţă de vegetaţia
forestieră a elevilor din şcoli din comună și totodată
promovarea în rândul elevilor a cunoştinţelor legate de rolul
pădurii;
 Implicarea mass-media în procesul de formare a conştiinţei
forestiere şi a promovării imaginii silviculturii în rândurile
populaţiei;
 Întocmirea contractelor de pază şi administrare cu proprietari
de păduri persoane fizice şi juridice de pe raza comunei în
regim silvic, stimularea asocierii proprietarilor de păduri cu
suprafeţe mici în asociaţii silvice, precum şi prezentarea unui
pachet de servicii oferit de către Ocoalele Silvice proprietarilor
de păduri.
 Consultanţă şi informare pentru asociaţiile de producători şi
fermierii din mediul rural pentru creşterea competitivităţii
produselor agricole şi silvice;
 Înfiinţarea de centre antreprenoriale pentru tinerii fermieri;
 Activităţi de îmbunătăţire a calităţii producţiei şi produselor
agricole;

2.1.4. Dezvoltarea durabilă a
exploatațiilor forestiere și
ameliorarea viabilității
pădurilor

2.1.5. Dezvoltarea serviciilor
pentru agricultură
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 Servicii pentru sporirea calităţii proceselor inovatoare din
sectorul agricol şi îmbunătăţirea competenţelor profesionale în
vederea creşterii capacităţii manageriale.
 Susținerea investițiilor de restaurare, conservare și
accesibilizare a patrimoniului cultural imobil de interes local, a
așezămintelor monahale inclusiv a așezămintelor culturale;
 Punerea în valoare a moștenirii culturale locale, la promovarea
turismului rural, conducând astfel la creșterea nivelului de trai
în zonele rurale;
 Dezvoltare locală sustenabilă.
Stimularea dezvoltării turismului rural și a agroturismului în comuna
Românași și exploatarea oportunităților de agrement existente în
comună.

2.1.6. Investiţii asociate cu
protejarea patrimoniului
traditional și cultural

2.1.7. Valorificarea potențialului
turistic al comunei

Dezvoltarea strategică a turismului în comuna Românași poate fi
abordată pe următoarele direcţii privilegiate:
 turismul de circuit regional, (cuprinde aproape toate
tipurile de obiective şi atracţii turistice culturale,
peisagistice, rurale etc.);
 turismul de staţiune având ca potenţial de piaţă
populaţia judeţului şi a zonelor limitrofe lipsite de
resurse. Structura demografică a populaţiei judeţului
(număr mare de pensionari) va asigura
permanentizarea fluxului de clienţi;
 agroturismul prin dezvoltarea pensiunilor şi spaţiilor
de cazare.
Se vor dezvolta produse turistice specifice tradiţionale, de unicat
naţional şi multicultural (tradiţii, obiceiuri casnice, gastronomice,
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etnografice, evenimente de identificare).
 turismul de nişă care poate fi abordat în dezvoltarea locaţiilor
pentru turism montan, sporturi de iarnă, turism ecologic,
turism cultural.
 forme de masă ale turismului- petrecerea activă a timpului
liber (piscine, terenuri de tenis), pe lângă care pot funcţiona
locaţii turistice cu spaţii de cazare;
 formarea unei rețele de informare şi promovare turistică.
Dezvoltarea turismului este identificată ca o prioritate de dezvoltare
datorită potenţialului turistic al comunei Românași, prin valorificarea
căruia se vor crea noi locuri de muncă şi noi venituri la nivel local şi
judeţean. Valorizarea atracţiilor turistice din comună poate
transforma zona cu competitivitate scăzută în zone atractive pentru
investitori.
Veriga slabă o reprezintă infrastructura turistică, încă insuficient
dezvoltată: capacităţile de cazare sunt reduse, serviciile sunt de
calitate medie. În consecinţă, modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii turistice este primul pas în dezvoltarea turismului în
comună.
Dezvoltarea unor branduri turistice locale reprezintă atât o prioritate
generală, cu efecte în atragerea de investiţii străine cât şi specifică,
dacă avem în vedere dezvoltarea turismului şi efectele sale de
antrenare, care deşi în prezent sunt reduse mai ales datorită unei
infrastructuri precare, pe termen mediu pot avea un rol important în
creşterea competitivităţii economiei judeţului şi regiunii.
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Acţiuni indicative pentru realizarea acestei măsuri:
 Crearea unei imagini ca destinaţie turistică a comunei
Românași prin definirea şi promovarea unui brand turistic;
 Dezvoltarea turismului prin creşterea susţinută a produselor
turistice specifice locului şi activităţi de marketing;
 Reţea locală, judeţeană şi regională de informare şi
promovare turistică.
Agroturismul se va dezvolta prin:
 Formarea unor microzone specializate în agroturism cu
caracter unic şi atracţie turistică bine precizate;
 Implicarea comunitară a autorităţilor locale pentru
susţinerea agroturismului prin dezvoltarea de parteneriate
microregionale pentru agroturism;
 Dezvoltarea unor sisteme de marketing turistic (pe produse,
activităţi turistice);
 Sprijinirea gospodăriilor familiale, ţărăneşti pentru
transformarea în unităţi de cazare agroturistică;
 Ospitalitatea tradiţională va fi promovată ca mentalitate şi
atitudine activă proturism (cultura bunei primiri);
 Înfiinţarea unor reţele de instruire a proprietarilor şi
lucrătorilor sezonieri pentru formarea antreprenorială şi
profesională;
 Dezvoltarea unor programe alternative, complementare
pentru îmbogăţirea şi diversificarea serviciilor agroturistice:
ecoturism, turism cultural, stil de viaţă natural, etc.);
 Dezvoltarea unor produse de agroturism specifice comunei
Românași care să valorifice tradiţii culturale, obiceiuri
110

gastronomice, agricole, legende.
Turismul rural se va dezvolta prin:
 Dezvoltarea infrastructurii de acces la zonele turistice şi
agroturistice;
 Specializarea zonelor rurale montane prin dezvoltarea
turismului de iarnă (schi, obiceiuri de iarnă);
 Încurajarea unui turism rural activ care să încurajeze un stil
de viaţă natural;
 Valorificarea potenţialului turismului de eveniment:
festivaluri, spectacole;
 Valorificarea elementului de multiculturalitate în sporirea
atractivităţii turismului rural.
Infrastructura de sănătate şi asistenţă socială
 Îmbunătăţirea accesului populaţiei rurale la serviciile medicale;
 Îmbunătăţirea cantitativă şi calitativă a infrastructurii şi
serviciilor de sănătate în: dispensare, cabinete medicale şi
cabinete medici de familie, farmacii;
 Redimensionarea infrastructurii de sănătate în mediul rural prin
creşterea numărului de cabinete medicale, farmacii şi cabinete
stomatologice;
 Asigurarea de locuinţe de serviciu pentru personalul sanitar şi
medici în scopul stabilizării profesionale şi rezidenţiale în
comună;
 Înfiinţarea de centre socio-medicale multifuncţionale de
permanenţă;
 Construirea de Centre de Îngrijire şi Asistenţă socială cu
servicii alternative;

2.2.1. Susţinerea unor programe
investiţionale

2.2.Diversificarea economiei
rurale prin dezvoltarea
unor activităţi
complementare nonagricole pentru creşterea
calităţii vieţii
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 Înfiinţarea serviciilor de asistenţă la domiciliu pentru vârstnici;
 Programe de asistență și integrare socială a comunității de
rromi din localitate;
Infrastructura culturală, educaţională și religioasă
 Consolidarea şi modernizarea şcolilor şi a grădiniţelor rurale;
 Reabilitarea infrastructurii unităţilor de învăţământ din mediul
rural şi dotarea cu mijloace moderne de învăţământ şi tehnică
IT;
 Asigurarea finanţării pentru îmbunătăţirea bazei materiale din
şcoli;
 Reabilitarea / construirea aşezămintelor culturale (cămine
culturale, monumentele de arhitectură etc.) din comună;
 Dotarea bibliotecii comunale cu cărţi în scopul îmbunătăţirii
vieţii culturale în satele comunei;
 Susținerea cultelor recunoscute de lege, existente pe teritoriul
comunei Românași în diverse activități;
 Susținerea reabilitării / modernizării / dotării lăcașelor de cult
aflate pe teritoriul comunei;
 Dezvoltarea turismului cultural este strict legat de prezenţa pe
teritoriul comunei a unor valori care exprimă identitatea
culturală a zonei şi pot constitui axe modale în dezvoltarea
generală a sectorului turism. Aceste locaţii şi elemente de
patrimoniu pot fi abordate fie ca obiective distincte, fie ca
produse turistice complementare pentru celelalte tipuri de
turism (turismul de circuit).
Pentru dezvoltarea turismului cultural se vor sprijini:
- acţiuni de restaurare, protejare şi conservare a patrimoniului
cultural aflat pe teritoriul administrativ al comunei;
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2.2.2. Sprijin pentru înființarea de
activități neagricole
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- reabilitarea şi / sau modernizarea infrastructurii din zona
obiectivelor turistice.
Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile,
îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și
carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități
de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică,
fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
fabricare produse electrice, electronice, producție de
combustibil din biomasă - ex.: fabricare de peleți) în vederea
comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse
regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte
integrantă a proiectului etc.;
Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte
activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea
manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii
turistice de agrement și alimentație publică);
Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini,
unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice,
audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice;
servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației
din spațiul rural, etc.).

2.2.3. Investiții în crearea și
dezvoltarea de activități
neagricole

 Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile,
îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și
carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități
de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică,
fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente;
fabricare produse electrice, electronice, etc.);
 Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte
activități tradiționale non‐agricole (ex: olărit, brodat,
prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
 Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii
turistice de agrement și alimentație publică);
 Furnizarea de servicii inclusiv construcții, reconstrucții și/sau
modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării
activităților (ex: medicale, sociale, sanitar‐veterinare; reparații
mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate,
juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii
informatice; servicii tehnice, administrative, etc.);
 Fabricarea de peleți și brichete din biomasă.

2.2.4. Dezvoltarea și eficientizarea
serviciilor publice moderne

Necesitatea furnizării unor servicii de calitate cetăţenilor, precum
şi crearea unui plus de eficienţă în activitatea instituţiilor
administraţiei publice locale sunt condiţionate atât de
computerizarea completă a organismelor administraţiei publice
locale, cât şi de interconectarea sistemelor operaţionale ale
tuturor unităţilor administraţiei publice. Aceasta presupune
realizarea unui Sistem Informatic care să interacţioneze cu un
Sistem Informatic consolidat la nivelul de judeţ şi care să permită
interfaţarea cu celelalte sisteme informatice ale organismelor şi

114

2.3. Stimularea iniţiativelor
economice pentru
dezvoltarea economică
sustenabilă a comunei

insituţiilor cu care Consiliul Local Românași are relaţii
informaţionale.
Dezvoltarea infocentrelor facilitează accesul cetăţenilor la
informaţia publică prin eliminarea birocraţiei şi reducerea timpului
necesar circulaţiei informaţiei.
 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.

2.3.1. Sprijin pentru instalarea
tinerilor fermieri
2.3.2. Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici
2.3.3. Atragerea de investitori în
comuna Românași

 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici.
 Dezvoltarea unei campanii de atragere de investitori în comuna
Românași;
 Atragerea unui investitor strategic pentru exploatarea resurselor
naturale.
 Dezvoltarea și asigurarea la nivelul Primăriei Românași a unui
centru de consultanță și coordonare pentru agricultură în
parteneriat cu o societate de consultanță specializată.

2.3.4. Stimularea inițiativelor de
dezvoltare economică a
comunei
7.3.3. Viziune și direcții strategice pentru componenta SOCIETATE
Obiectiv strategic
3.1.Sprijinirea dezvoltării
armonioase a
comunității locale prin
adoptarea de măsuri
adaptate specificului
local

3. SOCIETATE
Domeniu cheie de intervenție
3.1.1. Facilitarea educației generațiilor
tinere prin investiții și programe
inovative
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Viziune și direcții strategice
 Modernizarea școlilor și construcția de noi școli, în funcție
de necesitățile identificate;
 Dotarea școlii din localitate cu laboratoare de
specialitate;
 Dezvoltarea unei strategii de creștere a calității actului
de învățământ și educație în comuna Românași prin
implementarea unor activități after-school și care să

3.1.2. Crearea unui cadru favorabil inițierii
de programe în domeniul educației
adulților
3.1.3. Creșterea implicării cetățenilor în
dezvoltarea comunei și creșterea
coeziunii sociale la nivelul comunei
B Românași
3.1.4. Revitalizarea tradițiilor și
meșteșugurilor locale
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dezvolte aptitudinile elevilor din localitate;
 Dezvoltarea unui program de carieră pentru copiii din
comuna Românași realizat de Primăria Românași și
Școala Generală;
 Dezvoltarea unei strategii de creștere a calității cadrelor
didactice în localitate și stimularea stabilirii acestora în
comună;
 Promovarea implicării părinților în activitățile școlare.
 Dezvoltarea unor parteneriate durabile ONG – instituții
locale pentru implementarea de proiecte în domeniul
educației adulților;
 Accesarea programelor de finanțare europeană
destinate educației adulților.
 Stimularea activităților de voluntariat la nivelul tinerilor
prin programe inteligente de interes comunitar.
 Dezvoltarea unor parcuri curriculare la şcolile din
comună, destinate reînvăţării meşteşugurilor tradiţionale
şi tehnicilor de artizanat, precum și învăţarea practicilor
pentru agroturism;
 Înfiinţarea unor centre de regenerare a meşteşugurilor,
case ale meşteşugarilor, care să concentreze tradiţiile
zonale;
 Inițierea unui Cerc de stimulare a creativității copiilor în
derularea de acțiuni care pun în lumină valorile specifice
locale, tradițiile, meșteșugurile, arhitectura și oamenii
deosebiți.

3.2.Apropierea autorităţilor
publice locale faţă de
cetățeni

3.2.1. Modernizarea infrastructurii
autorității publice locale pentru a
răspunde nevoilor actuale
3.2.2. Creșterea capacității de
management, de atragere de
finanțări și de administrare a
autorităților publice locale
3.2.3. Îmbunătățirea comunicării între
autoritatea publică locală și cetățeni

 Dotarea primăriei Românași cu echipamente și tehnică
de calcul moderne va contribui la simplificarea și
îmbunătățirea proceselor de lucru;
 Introducerea posibilității de achitare a taxelor și
impozitelor locale prin intermediul internetului.
 Participarea personalului autorităților publice locale la
cursuri de specializare și perfecționare;
 Participarea personalului autorităților publice locale la
schimburi de experiență.
 Asigurarea transparenței în activitatea administrației
locale;
 Crearea unui program de relații publice a Administrației
Publice Locale cu comunitatea locală.

7.4. Planul de acțiune
7.4.1. Planul de acțiune pentru componenta HABITAT
PLANUL DE ACȚIUNE pentru componenta HABITAT
Obiectiv strategic: 1.1. Dezvoltarea infrastructurii comunei și rezolvarea disfuncționalităților locale
Domeniu cheie de intervenție: 1.1.1. Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii rutiere
Proiecte propuse
Plan de acțiune /
Scop
Beneficiari
Subactivități
Construcția, extinderea și / sau
modernizarea drumurilor judeţene
ca trasee de acces în zona
comunei Românași – crearea
premiselor pentru revitalizarea

1. Realizarea unei
documentații care să
justifice necesitatea și
oportunitatea realizării
investiției;

 Crearea premiselor pentru
revitalizarea activităţilor
economice din zonă;
 Crearea și modernizarea
infrastructurii rutiere locale,
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 Locuitorii comunei
Românași;
 Potențiali investitori.

Dată
estimativă de
finalizare
2016 – 2020

activităţilor economice din zonă

Construcția, extinderea și / sau
modernizarea drumurilor
comunale, străzilor şi drumurilor
vicinale în zonele de interes din
comună

Amenajări trotuare

Asigurarea unor reţele rutiere
adecvate pentru ameliorarea
accesului în zonele turistice

2. Depunerea cererii de
finanțare;
3. Implementarea
proiectului.
1. Realizarea unei
documentații care să
justifice necesitatea și
oportunitatea realizării
investiției;
2. Depunerea cererii de
finanțare;
3. Implementarea
proiectului.
1. Realizarea unei
documentații care să
justifice necesitatea și
oportunitatea realizării
investiției;
2. Depunerea cererii de
finanțare;
3. Implementarea
proiectului.
1. Realizarea unei
documentații care să
justifice necesitatea și
oportunitatea realizării
investiției;
2. Depunerea cererii de

infrastructura care constituie
element de bază pentru
comunitatea rurală;
 Crearea infrastructurii rutiere
de interes local va contribui la
diminuarea tendințelor de
declin social și economic și la
îmbunătățirea nivelului de trai
în zonele rurale;
 Stoparea fenomenului de
depopulare din mediul rural
prin reducerea decalajelor
rural-urban.
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 Locuitorii comunei
Românași;
 Potențiali investitori.

2016 – 2020

 Locuitorii comunei
Românași;
 Potențiali investitori;
 Turiști.

2016 – 2020

 Locuitorii comunei
Românași;
 Potențiali investitori;
 Turiști.

2016 – 2020

Asigurarea dreptului la
mobilitate şi îmbunătăţirea
accesului în zonele critice:
montane, localităţi izolate, slab
populate

Construcția, extinderea și / sau
modernizarea de poduri, podeţe
sau punţi pietonale

Construcția, extinderea și / sau
modernizarea drumurilor de
legătură cu unitățile
administrativ-teritoriale din județ
și din județele vecine

finanțare;
3. Implementarea
proiectului.
1. Realizarea unei
documentații care să
justifice necesitatea și
oportunitatea realizării
investiției;
2. Depunerea cererii de
finanțare;
3. Implementarea
proiectului.
1. Realizarea unei
documentații care să
justifice necesitatea și
oportunitatea realizării
investiției;
2. Depunerea cererii de
finanțare;
3. Implementarea
proiectului.
1. Realizarea unei
documentații care să
justifice necesitatea și
oportunitatea realizării
investiției;
2. Depunerea cererii de
finanțare;
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 Locuitorii comunei
Românași;
 Potențiali investitori;
 Turiști.

2016 – 2020

 Locuitorii comunei
Românași;
 Potențiali investitori;
 Turiști.

2016 – 2020

 Locuitorii comunei
Românași;
 Potențiali investitori;
 Turiști.

2016 – 2020

3. Implementarea
proiectului.
Domeniu cheie de intervenție: 1.1.2. Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii agricole
Proiecte propuse
Plan de acțiune /
Scop
Beneficiari
Subactivități
Construcția, extinderea și /
sau modernizarea drumurilor
de acces la terenurile
agricole

Dată
estimativă de
finalizare
2016 – 2020

1. Realizarea unei
Crearea premiselor pentru
 Locuitorii comunei
documentații care să
revitalizarea activităţilor
Românași;
justifice necesitatea și
economice din zonă
 Potențiali investitori.
oportunitatea realizării
investiției;
2. Depunerea cererii de
finanțare;
3. Proiectarea și construcția
drumului.
Construcția, extinderea și / sau 1. Realizarea unei
Crearea premiselor pentru
 Locuitorii comunei
2016 – 2020
modernizarea drumurilor
documentații care să
revitalizarea activităţilor
Românași;
forestiere
justifice necesitatea și
economice din zonă
 Potențiali investitori.
oportunitatea realizării
investiției;
2. Depunerea cererii de
finanțare;
3. Proiectarea și construcția
drumului.
Domeniu cheie de intervenție: 1.1.3. Construcția, extinderea și / sau modernizarea infrastructurii de alimentare cu utilități a comunei
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Proiecte propuse

Plan de acțiune /
Subactivități

Scop

Construcția, extinderea și /
sau modernizarea rețelei
publice de apă;

1. Realizarea unei
documentații care să
justifice necesitatea și
oportunitatea realizării
investiției;
2. Identificarea unei surse de
finanțare, pregătirea
documentației necesare și
depunerea cererii de
finanțare;
3. Derularea acțiunilor de
construcție, extindere și /
sau modernizare a rețelei
publice de apă –
implementarea proiectului.
1. Realizarea unei
documentații care să
justifice necesitatea și
oportunitatea realizării
investiției;
2. Identificarea unei surse de
finanțare, pregătirea
documentației necesare și
depunerea cererii de

 Crearea și modernizarea
infrastructurii de bază, element
vital pentru comunitatea rurală;
 Îmbunătățirea nivelului de trai
în zonele rurale;
 Stoparea fenomenului de
depopulare din mediul rural
prin reducerea decalajelor
rural-urban.

Locuitorii comunei
Românași

2016 – 2020

 Crearea și modernizarea
infrastructurii de bază, element
vital pentru comunitatea rurală;
 Îmbunătățirea nivelului de trai
în zonele rurale;
 Stoparea fenomenului de
depopulare din mediul rural
prin reducerea decalajelor
rural-urban.

 Locuitorii comunei
Românași

2016 – 2020

Construcția, extinderea și /
sau modernizarea rețelei
publice de apă uzată
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Beneficiari

Dată
estimativă de
finalizare

Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii reţelelor de
telecomunicații

Dezvoltarea şi modernizarea
reţelelor de energie electrică

finanțare;
3. Derularea acțiunilor de
construcție, extindere și /
sau modernizare a rețelei
publice de apă uzată–
implementarea proiectului.
1. Realizarea unei
documentații care să
justifice necesitatea și
oportunitatea realizării
investiției;
2. Identificarea unei surse de
finanțare, pregătirea
documentației necesare și
depunerea cererii de
finanțare;
3. Derularea acțiunilor de
dezvoltare şi modernizare
a reţelelor de
telecomunicaţii –
implementarea proiectului.
1. Realizarea unei
documentații care să
justifice necesitatea și
oportunitatea realizării
investiției;
2. Identificarea unei surse de
finanțare, pregătirea

 Crearea și modernizarea
infrastructurii de bază, element
vital pentru comunitatea rurală;
 Îmbunătățirea nivelului de trai
în zonele rurale;
 Stoparea fenomenului de
depopulare din mediul rural
prin reducerea decalajelor
rural-urban.

 Locuitorii comunei
Românași

2016 – 2020

 Crearea și modernizarea
infrastructurii de bază, element
vital pentru comunitatea rurală;
 Îmbunătățirea nivelului de trai
în zonele rurale;
 Stoparea fenomenului de
depopulare din mediul rural

 Locuitorii comunei
Românași

2016 – 2020
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3.

Dezvoltarea sistemelor de
alimentare cu gaz metan în
satele din comună

1.

2.

3.

Dezvoltarea și modernizarea
rețelei de iluminat public în
localitățile comunei

1.

documentației necesare și
depunerea cererii de
finanțare;
Derularea acțiunilor de
dezvoltare şi modernizare
a reţelelor de energie
electrică – implementarea
proiectului.
Realizarea unei
documentații care să
justifice necesitatea și
oportunitatea realizării
investiției;
Identificarea unei surse de
finanțare, pregătirea
documentației necesare și
depunerea cererii de
finanțare;
Derularea acțiunilor de
dezvoltare a sistemelor de
alimentare cu gaz metan în
satele din comună –
implementarea proiectului.
Realizarea unei
documentații care să
justifice necesitatea și
oportunitatea realizării
investiției;

prin reducerea decalajelor
rural-urban.

 Crearea și modernizarea
infrastructurii de bază, element
vital pentru comunitatea rurală;
 Îmbunătățirea nivelului de trai
în zonele rurale;
 Stoparea fenomenului de
depopulare din mediul rural
prin reducerea decalajelor
rural-urban.

 Locuitorii comunei
Românași

2016 – 2020

 Crearea și modernizarea
infrastructurii de bază, element
vital pentru comunitatea rurală;
 Îmbunătățirea nivelului de trai
în zonele rurale;

 Locuitorii comunei
Românași

2016 – 2020

123

2. Identificarea unei surse de  Stoparea fenomenului de
finanțare, pregătirea
depopulare din mediul rural
documentației necesare și
prin reducerea decalajelor
depunerea cererii de
rural-urban.
finanțare;
3. Derularea acțiunilor de
dezvoltare și modernizare a
rețelei de iluminat public în
localitățile comunei –
implementarea proiectului.
Obiectiv strategic: 1.2. Dezvoltarea infrastructurii de agreement pentru tinerii din comună
Domeniu cheie de intervenție: 1.2.1. Strategii pentru îmbunătățirea facilităților de petrecere a timpului liber de către tineri
Proiecte propuse
Plan de acțiune /
Scop
Beneficiari
Subactivități
Crearea unei strategii pentru
îmbunătățirea facilităților de
petrecere a timpului liber de
către tineri

1. Identificarea unei societăți Dezvoltarea infrastructurii de
 Tinerii din comuna
de consultanță specializată agreement pentru tinerii din
Românași
în acest domeniu;
comună, încurajarea tinerilor să
2. Identificarea surselor de
se stabilească în comună
finanțare și depunerea
cererilor de finanțare;
3. Implementarea strategiei.
Domeniu cheie de intervenție: 1.2.2. Locații pentru camping și agrement, definirea lor spațială, semnalizarea și dotarea lor
Proiecte propuse
Plan de acțiune /
Scop
Beneficiari
Subactivități
Identificarea unor locații
pentru camping și agrement,

1. Realizarea unui studiu de
oportunitate;

Dezvoltarea economică și
creșterea nivelului de trai
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 Locuitorii din comuna
Românași;

Dată
estimativă de
finalizare
2016 – 2020

Dată
estimativă de
finalizare
2016 – 2020

definirea lor spațială,
semnalizarea și dotarea lor.

2. Definirea locațiilor pentru
 Turiști.
locurile de camping și
reglementarea juridică a
acestor locații;
3. Identificarea unor surse de
finanțare;
4. Desfășurarea lucrărilor de
semnalizare și amenajare a
locațiilor;
5. Derularea unor acțiuni de
promovare.
Obiectiv strategic: 1.3. Îmbunătățirea mediului și a peisajului natural, precum și conservarea naturii în comună
Domeniu cheie de intervenție: 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii de mediu şi susţinerea unor programe investiţionale
Proiecte propuse
Plan de acțiune /
Scop
Beneficiari
Subactivități
Dezvoltare de tehnologii de
tratare şi monitorizare a
calităţii apei potabile în
localităţile comunei
Dezvoltarea de sisteme de
canalizare a apei şi / sau de
staţii de tratare a apelor
uzate
Cuprinderea serviciilor de
salubritate din comune în
cadrul managementului
integrat al deşeurilor

1. Identificare surse de
finanțare;
2. Implementarea proiectului.
1. Identificare surse de
finanțare;
2. Implementarea proiectului.
1. Identificare surse de
finanțare;
2. Implementarea proiectului.

Creșterea nivelului de trai prin
îmbunătățirea mediului și a
peisajului natural, precum și
conservarea naturii în comună
Creșterea nivelului de trai prin
îmbunătățirea mediului și a
peisajului natural, precum și
conservarea naturii în comună
Creșterea nivelului de trai prin
îmbunătățirea mediului și a
peisajului natural, precum și
conservarea naturii în comună
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 Locuitorii comunei
Românași

Dată
estimativă de
finalizare
2016 – 2020

 Locuitorii comunei
Românași

2016 – 2020

 Locuitorii comunei
Românași

2016 – 2020

Dezvoltarea sistemului de
colectare selectivă a
deşeurilor în mediul rural şi
dotarea adecvată a serviciilor
de salubritate comunală
pentru această activitate
Înfiinţarea unor servicii
specializate pe domenii
pentru gospodărire comunală

1. Identificare surse de
finanțare;
2. Implementarea proiectului.

Creșterea nivelului de trai prin
îmbunătățirea mediului și a
peisajului natural, precum și
conservarea naturii în comună

1. Identificare surse de
finanțare;
2. Implementarea proiectului.

 Locuitorii comunei
Românași

2016 – 2020

Creșterea nivelului de trai prin
 Locuitorii comunei
2016 – 2020
îmbunătățirea mediului și a
Românași
peisajului natural, precum și
conservarea naturii în comună
Dotarea serviciilor de
1. Identificare surse de
Creșterea nivelului de trai prin
 Locuitorii comunei
2016 – 2020
salubritate rurale cu utilaje de
finanțare;
îmbunătățirea mediului și a
Românași
transport şi colectare
2. Implementarea proiectului. peisajului natural, precum și
conservarea naturii în comună
Domeniu cheie de intervenție: 1.3.2. Îmbunătăţirea solurilor din mediul rural, afectate de managementul neadecvat al deşeurilor, de
contaminare istorică şi eroziune
Proiecte propuse
Plan de acțiune /
Scop
Beneficiari
Dată
Subactivități
estimativă de
finalizare
Îmbunătățirea solurilor din
Îmbunătăţirea
Creșterea nivelului de trai prin
 Locuitorii comunei
2016 – 2020
mediul rural
managementului solului,
îmbunătățirea mediului și a
Românași
incluzând zonele puternic
peisajului natural, precum și
afectate de eroziunea solului
conservarea naturii în comună
Îmbunătăţirea calităţii solurilor Creșterea nivelului de trai prin
 Locuitorii comunei
2016 – 2020
afectate de poluare şi
îmbunătățirea mediului și a
Românași
degradare din cauze naturale peisajului natural, precum și
conservarea naturii în comună
Inventarierea zonelor din
Creșterea nivelului de trai prin
 Locuitorii comunei
2016 – 2020
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cadrul comunei cu producţie
redusă de biomasă

îmbunătățirea mediului și a
peisajului natural, precum și
conservarea naturii în comună
Refacerea peisajelor afectate Creșterea nivelului de trai prin
de depozitarea deşeurilor
îmbunătățirea mediului și a
peisajului natural, precum și
conservarea naturii în comună
Domeniu cheie de intervenție: 1.3.3. Îmbunătăţirea calității mediului
Proiecte propuse
Plan de acțiune /
Scop
Subactivități
Îmbunătăţirea calității
mediului

Fixarea terenurilor afectate de
alunecări de teren prin
plantarea de arbori
Realizarea unor acţiuni de
refacere a malurilor degradate
ale cursurilor de apă şi
realizarea unor acţiuni locale
pentru stabilizarea albiilor
cursurilor de apă prin crearea
de parteneriate între autorităţi
şi structurile administrative
locale
Introducerea unor restricţii cu
privire la realizarea
construcţiilor în proximitatea
apelor cu privire la
exploatarea pădurilor şi a

Românași
 Locuitorii comunei
Românași

Beneficiari

Protecția calității mediului și
conservarea naturii în comună

 Locuitorii comunei
Românași

Protecția calității mediului și
conservarea naturii în comună

 Locuitorii comunei
Românași

Protecția calității mediului și
conservarea naturii în comună
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Locuitorii comunei
Românași

2016 – 2020

Dată
estimativă de
finalizare
2016 – 2020
2016 – 2020

2016 – 2020

agregatelor naturale din albiile
minore
Domeniu cheie de intervenție: 1.3.4. Menţinerea biodiversităţii şi conservarea elementelor de patrimoniu natural
Proiecte propuse
Plan de acțiune /
Scop
Beneficiari
Subactivități
Menţinerea biodiversităţii şi
conservarea elementelor de
patrimoniu natural
Atragerea de fonduri în
vederea asigurării unui
management eficient al
biodiversităţii
Realizarea infrastructurii de
protecţie a naturii şi
organizare a turismului
ecologic

Scopul proiectului propus este ca
să se restabilească valorile
individuale de nivel peisagistic
pierdute sau degradate în multe
locuri şi prin aceasta restabilirea
caracterului peisagistic de
odinioară, dar totodată crearea
unei structuri peisagistice
moderne, sănătoase şi dinamice.
Se pot contura următoarele
scopuri concrete: luarea în
evidenţă a valorilor peisagistice
unice, identificarea zonelor
bogate în valori unice, ocrotirea
lor, precum şi dezvoltarea zonelor
peisagistice.
Este nevoie de o sistematizare şi
reabilitare a zonelor, conform
principiilor premiselor ecologice şi
a dezvoltării susţinute.
128

 Locuitorii comunei
Românași;
 Turiști.
 Locuitorii comunei
Românași;
 Turiști.
 Locuitorii comunei
Românași;
 Turiști.
 Locuitorii comunei
Românași;
 Turiști.
 Locuitorii comunei
Românași;
 Turiști.

Dată
estimativă de
finalizare
2016 – 2020

2016 – 2020
2016 – 2020
2016 – 2020
2016 – 2020

Domeniu cheie de intervenție: 1.3.5. Dezvoltarea agriculturii ecologice
Proiecte propuse
Plan de acțiune /
Scop
Subactivități
Înfiinţarea unor asociaţii ale
producătorilor, în domeniul
agriculturii ecologice

1.

Identificarea unor
surse de finanțare;
2. Implementarea proiectului.

Folosirea metodelor de
producţie agricolă ce sunt
compatibile cu protecţia şi
îmbunătăţirea condiţiilor de
mediu şi care trec dincolo de
standardele de bază
relevante
Promovarea produselor
ecologice prin exploatarea
potenţialului ecologic existent
în zonele colinare ale
comunei, zone în care prin
tradiţie nu se produc poluări
ale solului, florei si faunei
zonei
Promovarea prin unităţi
autorizate în domeniu a unor
produse ecologice, precum:
mierea de albine, fructele de
pădure, ciupercile de pădure,

1.

Beneficiari

Dată
estimativă de
finalizare
2016 – 2020

Respectarea mediului
înconjurător de la stadiul de
producţie până la manipulare şi
procesare
Respectarea mediului
înconjurător de la stadiul de
producţie până la manipulare şi
procesare

 Locuitorii comunei
Românași
 Locuitorii comunei
Românași

2016 – 2020

1.

Identificarea unor
surse de finanțare;
2.
Implementarea
proiectului.

Respectarea mediului
înconjurător de la stadiul de
producţie până la manipulare şi
procesare

 Locuitorii comunei
Românași

2016 – 2020

1.

Respectarea mediului
înconjurător de la stadiul de
producţie până la manipulare şi
procesare

 Locuitorii comunei
Românași

2016 – 2020

Identificarea unor
surse de finanțare;
2. Implementarea proiectului.

Identificarea unor
surse de finanțare;
2.
Implementarea
proiectului.
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în special hribul, plantele
medicinale și aromate din
flora spontană, produsele
lactate ale bubalinelor şi
laptele cu colesterol scăzut al
caprelor din zona de munte
Domeniu cheie de intervenție: 1.3.6. Implicarea cetățenilor în efortul de conservare a naturii
Proiecte propuse
Plan de acțiune /
Scop
Subactivități
Derularea campaniei ”Let's
do it Romania!” cu formatul
”Let's do it Românași!”

Derularea unei campanii de
conștientizare a nevoii de
curățenie și ordine în
gospodării și a nevoii de
protejare a râurilor,
concomitent cu interzicerea
drastică a deversării în râuri a
deșeurilor sau a dejecțiilor
animale

1. Identificarea partenerilor
interesați de derularea
campaniei;
2. Promovarea campaniei;
3. Realizarea acțiunilor de
curățenie la ora și data
stabilită.
1. Adoptarea unei Hotărâri de
Consiliu Local care să
interzică drastic deversarea
deșeurilor și dejecțiilor
animale în apele
curgătoare din comună;
2. Conceperea unei campanii
de conștientizare a nevoii
de curățenie și ordine în
locuințe sau gospodării și a
nevoii de protejare a

Beneficiari

 Creșterea nivelului de informare
și conștientizare privind
importanța conservării
mediului;
 Curățarea deșeurilor din
arealele naturale.

 Locuitorii comunei
Românași;
 Turiști.

Creșterea nivelului de informare și
conștientizare privind importanța
conservării mediului

 Locuitorii comunei
Românași
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Dată
estimativă de
finalizare
Activitate
recurentă-anual

Activitate
recurentă

Educarea comunității locale și
susținerea colectării selective
a deșeurilor menajere

Realizarea unor campanii de
educare a locuitorilor cu
privire la categoriile de noxe
emanate și impactul acestora
asupra calității aerului

râurilor;
3. Identificarea partenerilor
din rândul profesorilor,
preoților și lucrătorilor
sociali;
4. Realizarea de materiale
promoționale și derularea
programului.
1. Realizarea unei campanii
de educare a comunității
locale privind importanța
colectării selective a
deșeurilor menajere;
2. Identificarea partenerilor
din rândul profesorilor,
preoților și lucrătorilor
sociali;
3. Realizarea de materiale
promoționale și derularea
programului.
1. Realizarea unei campanii
de educare a comunității
locale cu privire la
categoriile de noxe
emanate și impactul asupra
calității aerului;
2. Identificarea partenerilor
din rândul profesorilor,

Creșterea nivelului de informare și
conștientizare privind importanța
conservării mediului

 Locuitorii comunei
Românași

Activitate
recurentă

Creșterea nivelului de informare și
conștientizare privind importanța
conservării mediului.

 Locuitorii comunei
Românași

Activitate
recurentă
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Sprijinirea inițiativelor private
în domeniul agriculturii
biologice

preoților și lucrătorilor
sociali;
3. Realizarea de materiale
promoționale și derularea
programului.
1. Organizarea de
seminarii/întâlniri tematice;
2. Schimb de experiențe cu
organizații care au
implementat proiecte de
succes în domeniul
agriculturii biologice.

Obținerea de alimente prin
metode de cultură care respectă
mediul inconjurător (excluzând
utilizarea pesticidelor și
îngrășămintelor chimice de
sinteză)

 Locuitorii comunei
Românași

Activitate
recurentă

7.4.2. Planul de acțiune pentru componenta ECONOMIE
PLANUL DE ACȚIUNE pentru componenta ECONOMIE
Obiectiv strategic: 2.1. Dezvoltarea economică durabilă a comunei prin valorificarea resurselor şi potenţialului local: creșterea
competitivității sectoarelor agricol și forestier al comunei, dezvoltarea turismului rural
Domeniu cheie de intervenție: 2.1.1. Investiții în active fixe
Proiecte propuse
Plan de acțiune /
Scop
Beneficiari
Dată estimativă
Subactivități
de finalizare
Investiții în exploatații agricole
1. Identificare surse de
Scopul acestor proiecte este
 Fermierii, cu excepția
2016 – 2020
finanțare;
sprijinirea investițiilor pentru
persoanelor fizice
2. Pregătire documentații;
creșterea competitivității
neautorizate;
3. Implementare proiecte.
exploataților agricole prin
 Cooperativele
dotarea cu utilaje și
(cooperativele
echipamente performante în
agricole și societățile
raport cu structura agricolă
cooperative agricole),
actuală, precum și investițiile
grupuri de
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pentru modernizarea fermei (în
special cele de dimensiuni
medii și asocieri de ferme mici și
medii) și îmbunătățirea calității
activelor fixe.
Obiectivele acestor proiecte
sunt:
 Îmbunătățirea performanțelor
generale ale exploatațiilor
agricole prin creșterea
competitivității activității
agricole, a diversificării
producției agricole și a calități
produselor obținute;
 Restructurarea exploatațiilor
de dimensiuni mici și medii și
transformarea acestora în
exploatații comerciale;
 Respectarea standardelor
comunitare aplicabile tuturor
tipurilor de investiții;
 Creșterea valorii adăugate a
produselor agricole prin
procesarea produselor la
nivelul fermei și
comercializarea directă a
acestora în vederea creării și
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producători,
constituite în baza
legislației naționale în
vigoare care
deservesc interesele
membrilor.

Investiții în exploatații pomicole

1. Identificare surse de
finanțare;
2. Pregătire documentații;
3. Implementare proiecte.

promovării lanțurilor
alimentare integrate.
Scopul investițiilor sprijinite este  Fermieri, cu exceptia
creșterea competitivității
persoanelor fizice
exploatațiilor pomicole prin
neautorizate;
dotarea cu utilaje și
 Grupurile de
echipamente, înfiinţarea,
producători și
modernizarea și/ sau extinderea
cooperative
unităţilor de procesare,
(societăților
înființarea de plantații pomicole,
cooperative agricole și
reconversia plantațiilor existente
cooperativelor
și creșterea suprafețelor ocupate
agricole, constituite în
de pepinierele pomicole.
baza legislației
naționale în vigoare,
Obiectivele proiectelor propuse
care activează în
sunt:
sectorul pomicol, cu
 Creșterea competitivității,
condiția ca investițiile
diversificarea producției,
realizate să
creșterea calității produselor
deservească
obținute și îmbunătățirea
interesele propriilor
performanței generale a
membri.
exploatațiilor pomicole;
 Creșterea valorii adăugate a
produselor prin sprijinirea
procesării fructelor la nivel
fermă și a comercializării
directe a produselor
obținute;
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2016 – 2020

Investiții pentru procesarea /
marketingul produselor agricole

1. Identificare surse de
finanțare;
2. Pregătire documentații;
3. Implementare proiecte.

 Dezvoltarea lanțurilor scurte
de aprovizionare;
 Eficientizarea costurilor de
producție prin promovarea
producerii și utilizării energiei
din surse regenerabile în
cadrul fermei și prin
reducerea consumului de
energie.
Scopul proiectelor propuse este
sprijinirea întreprinderilor care
realizează investiții corporale și
necorporale pentru procesarea
și marketingul produselor
agricole cuprinse în Anexa I la
Tratatul de Instituire a
Comunității Europene, cu
excepția produselor pescărești.
Obiectivele proiectelor propuse
sunt:
 Înființarea și / sau
modernizarea unităților de
procesare și comercializare;
 Introducerea de noi
tehnologii pentru
dezvoltarea de noi produse
și procese;
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 Întreprinderile definite
conform legislației
naționale în vigoare;
 Cooperativele,
grupurile de
producători constituite
în baza legislației
naționale în vigoare.

2016 – 2020

Investiții pentru procesarea /
marketingul produselor din
sectorul pomicol

1. Identificarea surselor de
finanțare;
2. Pregătire documentații;
3. Implementare proiecte.

 Aplicarea măsurilor de
protecția mediului inclusiv
scăderea consumului de
energie și a emisiilor GES;
 Promovarea investițiilor
pentru producerea și
utilizarea energiei din surse
regenerabile;
 Creşterea numărului de
locuri de muncă.
Scopul proiectelor propuse este
de acordare sprijin pentru
investiții corporale și
necorporale în cadrul
întreprinderilor de prelucrare și
comercializare a fructelor și
marketingul produselor din
fructe.
Obiectivele proiectelor sprijinite
sunt:
 Modernizarea și crearea de
unități de procesare;
 Introducerea de noi
tehnologii pentru
dezvoltarea de noi produse
și procese tehnologice;
 Creșterea valorii adăugate a
136

 Întreprinderile micro,
mici, mijlocii și mari,
definite conform
legislației naționale în
vigoare;
 Cooperativele și
grupurile de
producători care
realizează investiții
corporale și
necorporale pentru
procesarea și
marketingul
produselor agricole
cuprinse în Anexa I la
Tratatul de Instituire a
Comunității Europene
(TFUE), cu excepția

2016 – 2020

Investiții pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea
infrastructurii agricole și silviceinfrastructura de IRIGAȚII

1. Identificare surse de
finanțare;
2. Pregătire documentații;
3. Implementare proiecte.

produselor din sectorul
pomicol;
 Îmbunătățirea controlului
intern al calității;
 Creșterea numărului de
locuri de muncă;
 Scăderea consumului de
energie și a emisiilor de
GES.
Scopul investițiilor sprijinite este
de restructurare a modului de
administrare şi utilizare a
infrastructurii de acces și de
adaptare a infrastructurii de
acces la noua structură agricolă
şi forestieră, precum şi folosirea
eficientă a infrastructurii
utilizabile.

produselor pescărești.

 Organizații / federații
ale utilizatorilor de
apă, constituite din
proprietari / utilizatori
de terenuri agricole în
conformitate cu
legislația în vigoare.

2016 – 2020

Beneficiari

Dată estimativă
de finalizare
2016 – 2020

Obiectivul proiectelor sprijinite
este modernizarea infrastructurii
de irigații.
Domeniu cheie de intervenție: 2.1.2. Dezvoltarea sectorului vegetal
Proiecte propuse
Plan de acțiune /
Scop
Subactivități
Înființarea unui centru de
1. Identificarea unor surse de Scopul măsurilor este crearea
valorificare a fructelor de
finanțare;
unei economii agrare
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 Tineri fermieri și
antreprenori;

pădure
Cultivarea plantelor tehnice (in,
cânepă) şi a solanaceelor
(cartof) în toate zonele colinare
ale comunei
Pomicultura: înfiinţarea de
plantaţii intensive la speciile
prun, măr, în zonele
localităţilor comunei
Modernizarea și refacerea
potenţialului pomicol al
plantaţiilor cu capacitate de
rodire
Cultivarea plantelor medicinale
şi aromatice în toate localităţile
comunei

Înființarea grupurilor de
producători în sectorul pomicol

2. Pregătirea documentației;
3. Implementarea proiectului.
1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Pregătirea documentației;
3. Implementarea proiectului.
1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Pregătirea documentației;
3. Implementarea proiectului.
1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Pregătirea documentației;
3. Implementarea proiectului.
1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Pregătirea documentației;
3. Implementarea proiectului.

competitive, mărirea eficienţei
producţiei agricole și
răspândirea unei producţii
agricole care protejează
mediul.

1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Pregătirea documentației;
3. Implementarea proiectului.

Scopul investițiilor sprijinite
este de înființare a grupurilor
de producători în sectorul
pomicol pentru:
 Îmbunătățirea performanțelor
generale ale exploatațiilor
pomicole;
 O mai bună integrare pe

Exploatarea dotărilor interne
ale comunei, crearea condiţiilor
pentru producţii agricole
competitive vor conduce la
îmbunătăţirea economiei de
piaţă a ramurilor agricole, prin
mărirea capacităţii de creare de
plusvaloare, respectiv prin
dezvoltarea diferenţiată a
întreprinderilor agricole.
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 Locuitorii comunei
Românași.
 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii comunei
Românași.
 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii comunei
Românași.
 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii comunei
Românași.
 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii comunei
Românași.
 Grupurile de producători
din sectorul pomicol
care se încadrează în
definiția IMM-urilor și
care au fost
recunoscute oficial de
către autoritatea
competentă după 1

2016 – 2020

2016 – 2020

2016 – 2020

2016 – 2020

2016 – 2020

piață a producătorilor
primari;
 Creșterea veniturilor
producătorilor prin
comercializarea în comun a
producției;
 Crearea și promovarea
lanțurilor scurte;
 Respectarea standardelor
comunitare de mediu si
climă, siguranță alimentară
etc.
Domeniu cheie de intervenție: 2.1.3. Dezvoltarea sectorului zootehnic
Proiecte propuse
Plan de acțiune /
Scop
Subactivități
Înființarea de ferme pentru
1. Identificarea unor surse de Scopul măsurilor este crearea
creșterea ovinelor
finanțare;
unei economii agrare
2. Pregătirea documentației;
competitive, mărirea eficienţei
3. Implementarea proiectului. producţiei agricole, răspândirea
unei producţii agricole care
protejează mediul.
Înființarea de ferme pentru
1. Identificarea unor surse de
creșterea caprelor
finanțare;
Crearea unei economii agricole
2. Pregătirea documentației;
competitive, modernizarea
3. Implementarea proiectului. sectorului agricol, mărirea
eficienţei producţiei agricole prin
Înființarea de ferme pentru
1. Identificarea unor surse de crearea optimă a mărimii,
creșterea păsărilor
finanțare;
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ianuarie 2014 și înainte
de solicitarea sprijinului.

Beneficiari
 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii
comunei
Românași.
 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii
comunei
Românași.
 Tineri fermieri și
antreprenori;

Dată estimativă de
finalizare
2016 – 2020

2016 – 2020

2016 – 2020

2. Pregătirea documentației;
3. Implementarea proiectului.
Înființarea de exploatații piscicole 1. Identificarea unor surse de
pentru creșterea și valorificarea
finanțare;
păstrăvului
2. Pregătirea documentației;
3. Implementarea proiectului.
Înființarea de ferme pentru
creșterea bovinelor

1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Pregătirea documentației;
3. Implementarea proiectului.

Modernizarea gospodăriilor
individuale pentru creșterea
animalelor

1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Pregătirea documentației;
3. Implementarea proiectului.

Înființarea unui centru și a unei
rețele de colectare și valorificare
a produselor de origine animală

1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Pregătirea documentației;
3. Implementarea proiectului.

Construirea / Modernizarea /
Renovarea Dispensarelor
veterinare

1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Pregătirea documentației;
3. Implementarea proiectului.

respectiv a formei organizaţiilor
agricole. Scopul este apropierea
de normele UE de calitate a
producţiei şi valorificare agricolă,
crearea unor relaţii de
proprietate conform mărimilor
celor din UE.
Exploatarea dotărilor interne ale
comunei, crearea condiţiilor
pentru producţii agricole
competitive vor conduce la
îmbunătăţirea economiei de
piaţă a ramurilor agricole, prin
mărirea capacităţii de creare de
plusvaloare, respectiv prin
dezvoltarea diferenţiată a
întreprinderilor agricole.
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 Locuitorii
comunei
Românași.
 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii
comunei
Românași.
 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii
comunei
Românași.
 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii
comunei
Românași.
 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii
comunei
Românași.
 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii
comunei
Românași.

2016 – 2020

2016 – 2020

2016 – 2020

2016 – 2020

2016 – 2020

Achiziționarea de utilaje și
echipamente pentru dezvoltarea
sectorului apicol

 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii
comunei
Românași.
Domeniu cheie de intervenție: 2.1.4. Dezvoltarea durabilă a exploatațiilor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Beneficiari
Dezvoltarea durabilă a
exploatațiilor forestiere și
ameliorarea viabilității
pădurilor

1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Pregătirea documentației;
3. Implementarea proiectului.

Împădurirea și crearea de suprafețe
împădurite
Încheierea între Direcţia Silvică Sălaj
Zalău şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Sălaj, a unui protocol de
colaborare care are ca scop
formarea unei atitudini responsabile
faţă de vegetaţia forestieră a elevilor
din şcoli din comună și totodată
promovarea în rândul elevilor a
cunoştinţelor legate de rolul pădurii
Implicarea mass-media în procesul
de formare a conştiinţei forestiere şi
a promovării imaginii silviculturii în
rândurile populaţiei

Scopul investițiilor sprijinite
este:
 de creştere a suprafeţei
ocupate de păduri la nivel
național;
 de acoperire a costurilor
lucrărilor de înființare a
plantației, a celor de
întreținere a plantațiilor pe
o perioadă de maximum 6
ani până la închiderea
stării de masiv;
 de acoperire a costurilor
determinate de efectuarea
a două lucrări de îngrijire a
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 Deținătorii
publici de teren
agricol și
neagricol;
 Deținătorii
private de teren
agricol și
neagricol;
 Forme
asociative ce
dețin teren
agricol și
neagricol;
 Locuitorii
comunei

2016 – 2020

Dată estimativă de
finalizare
2016 – 2020
2016 – 2020

2016 – 2020

Întocmirea contractelor de pază şi
administrare cu proprietari de păduri
persoane fizice şi juridice de pe raza
comunei în regim silvic, stimularea
asocierii proprietarilor de păduri cu
suprafeţe mici în asociaţii silvice,
precum şi prezentarea unui pachet
de servicii oferit de către Ocoalele
Silvice proprietarilor de păduri

arboretelor după
închiderea stării de masiv;
 de acoperire a pierderilor
de venit agricol pentru o
perioadă de 12 ani pentru
suprafața împădurită.

Obiectivele sprijinului sunt:
 Promovarea sechestrării
carbonului;
 Adaptarea la efectele
schimbărilor climatice;
 Reducerea eroziunii
solului;
 Îmbunătățirea capacității
de retenție a apei;
 Refacerea și conservarea
biodiversității locale.
Domeniu cheie de intervenție: 2.1.5. Dezvoltarea serviciilor pentru agricultură
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Consultanţă şi informare
pentru asociaţiile de
producători şi fermierii din
mediul rural pentru
creşterea competitivităţii
produselor agricole şi
silvice

1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Implementarea proiectului.

Dezvoltarea spiritului
antreprenorial și sprijinirea
tinerilor fermieri
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Românași.

Beneficiari
 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii
comunei
Românași.

2016 – 2020

Dată estimativă de
finalizare
2016 – 2020

Înfiinţarea de centre
antreprenoriale pentru tinerii
fermieri

1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Implementarea proiectului.

Dezvoltarea spiritului
antreprenorial și sprijinirea
tinerilor fermieri

Activităţi de îmbunătăţire a
calităţii producţiei şi
produselor agricole

1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Implementarea proiectului.

Dezvoltarea spiritului
antreprenorial și sprijinirea
tinerilor fermieri

 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii
comunei
Românași.
 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii
comunei
Românași.
 Tineri fermieri și
antreprenori;
 Locuitorii
comunei
Românași.

Servicii pentru sporirea
1. Identificarea unor surse de
Dezvoltarea spiritului
calităţii proceselor inovatoare
finanțare;
antreprenorial și sprijinirea
din sectorul agricol şi
2. Implementarea proiectului.
tinerilor fermieri
îmbunătăţirea competenţelor
profesionale în vederea
creşterii capacităţii
manageriale
Domeniu cheie de intervenție: 2.1.6. Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului traditional și cultural
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Beneficiari
Susținerea investițiilor de
restaurare, conservare și
accesibilizare a patrimoniului
cultural imobil de interes local,
a așezămintelor monahale
inclusiv a așezămintelor
culturale

1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Implementarea proiectului

Scopul investițiilor sprijinite
este de protejare a
patrimoniului cultural sau / și
realizare a investițiilor pentru
conservarea moștenirii de
interes local, a așezămintelor
monahale inclusiv a
modernizării așezămintelor
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 ONG-uri definite
conform
legislației în
vigoare;
 Unități de cult
conform
legislației în
vigoare;

2016 – 2020

2016 – 2020

2016 – 2020

Dată estimativă de
finalizare
2016 – 2020

Punerea în valoare a
moștenirii culturale locale, la
promovarea turismului rural,
conducând astfel la creșterea
nivelului de trai în zonele
rurale

1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Implementarea proiectului.

Dezvoltare locală sustenabilă

1. Identificarea unor surse de
finanțare;
2. Implementarea proiectului.

culturale.

Domeniu cheie de intervenție: 2.1.7. Valorificarea potențialului turistic al comunei
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Dezvoltarea unor branduri
turistice locale

 Crearea unei imagini ca
destinaţie turistică a
comunei prin definirea şi
promovarea unui brand
turistic;
 Dezvoltarea turismului prin
creşterea susţinută a
produselor turistice
specifice locului şi activităţi
de marketing;

 Atragerea de investiţii
străine;
 Creşterea competitivităţii
economiei judeţului şi
regiunii;
 Exploatarea
oportunităților de
agrement existente în
comună.
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 Persoane fizice
autorizate/societ
ăți comerciale
care dețin în
administrare
obiective de
patrimoniu
cultural de
utilitate publică,
de clasă B;
 Comuna
Românași.

Beneficiari
 Locuitorii
comunei
Românași;
 Antreprenori;
 Investitori;
 Turiști.

Dată estimativă de
finalizare
2016 – 2020

Dezvoltarea agroturismului

 Reţea locală, judeţeană şi
regională de informare şi
promovare turistică;
 Parcuri de agrement;
 Înființare sate de vacanță.
 Formarea unor microzone
specializate în agroturism
cu caracter unic şi atracţie
turistică bine precizate;
 Implicarea comunitară a
autorităţilor locale pentru
susţinerea agroturismului
prin dezvoltarea de
parteneriate microregionale
pentru agroturism;
 Dezvoltarea unor sisteme
de marketing turistic (pe
produse, activităţi turistice);
 Sprijinirea gospodăriilor
familiale, ţărăneşti pentru
transformarea în unităţi de
cazare agroturistică;
 Ospitalitatea tradiţională va
fi promovată ca mentalitate
şi atitudine activă proturism
(cultura bunei primiri);
 Înfiinţarea unor reţele de
instruire a proprietarilor şi

 Atragerea de investiţii
străine;
 Creşterea competitivităţii
economiei judeţului şi
regiunii;
 Stimularea dezvoltării
agroturismului în
comuna Românași.
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 Locuitorii
comunei
Românași;
 Antreprenori;
 Investitori;
 Turiști.

2016 – 2020





Dezvoltarea turismului rural







lucrătorilor sezonieri pentru
formarea antreprenorială şi
profesională;
Dezvoltarea unor programe
alternative, complementare
pentru îmbogăţirea şi
diversificarea serviciilor
agroturistice: ecoturism,
turism cultural, stil de viaţă
natural, etc.);
Dezvoltarea unor produse
de agroturism specifice
comunei Românași care să
valorifice tradiţii culturale,
obiceiuri gastronomice,
agricole, legende.
Dezvoltarea infrastructurii
de acces la zonele turistice
şi agroturistice;
Specializarea zonelor rurale
montane prin dezvoltarea
turismului de iarnă (schi,
obiceiuri de iarnă);
Încurajarea unui turism rural
activ care să încurajeze un
stil de viaţă natural;
Valorificarea potenţialului
turismului de eveniment:

 Atragerea de investiţii
străine;
 Creşterea competitivităţii
economiei judeţului şi
regiunii;
 Stimularea dezvoltării
turismului rural în
comuna Românași.
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 Locuitorii
comunei
Românași;
 Antreprenori;
 Investitori;
 Turiști.

2016 – 2020

festivaluri, spectacole;
 Valorificarea elementului de
multiculturalitate în sporirea
atractivităţii turismului rural.
Obiectiv strategic: 2.2. Diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea unor activităţi complementare non-agricole pentru creşterea calităţii
vieţii
Domeniu cheie de intervenție: 2.2.1. Susţinerea unor programe investiţionale
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Beneficiari
Dată estimativă de
finalizare
Infrastructura de sănătate şi

Îmbunătăţirea accesului
 Sprijin pentru
 Întreprinzători și alți
2016 – 2020
asistenţă socială
populaţiei rurale la serviciile
microîntreprinderi şi
locuitori din
medicale;
întreprinderi mici din
comuna Românași;

Îmbunătăţirea cantitativă
mediul rural, care își
 Investitori.
şi calitativă a infrastructurii
creează sau dezvoltă
şi serviciilor de sănătate în:
activități non-agricole în
dispensare, cabinete
zonele rurale;
medicale şi cabinete medici
 Atragerea investitorilor
de familie, farmacii;
străini şi autohtoni în

Redimensionarea
domeniul activităţilor noninfrastructurii de sănătate în
agricole;
mediul rural prin creşterea
 Dezvoltarea activităților
numărului de cabinete
non-agricole existente;
medicale, farmacii şi
 Crearea de locuri de
cabinete stomatologice;
muncă;

Asigurarea de locuinţe de
 Creșterea veniturilor
serviciu pentru personalul
populației rurale;
sanitar şi medici în scopul
 Diminuarea disparităților
stabilizării profesionale şi
dintre rural și urban.
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Infrastructura culturală,
educaţională și religioasă







rezidenţiale în comună;
Înfiinţarea de centre
socio-medicale
multifuncţionale de
permanenţă;
Construirea de Centre de
Îngrijire şi Asistenţă socială
cu servicii alternative;
Înfiinţarea serviciilor de
asistenţă la domiciliu pentru
vârstnici;
Programe de asistență și
integrare socială a
comunității de rromi din
localitate.
Consolidarea şi
modernizarea şcolilor şi a
grădiniţelor rurale;
Reabilitarea infrastructurii
unităţilor de învăţământ din
mediul rural şi dotarea cu
mijloace moderne de
învăţământ şi tehnică IT;
Asigurarea finanţării pentru
îmbunătăţirea bazei
materiale din şcoli;
Reabilitarea / construirea
aşezămintelor culturale

 Întreprinzători și alți
locuitori din
comuna Românași;
 Investitori.
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2016 – 2020

(cămine culturale,
monumentele de arhitectură
etc.) din comună;
 Dotarea bibliotecii
comunale cu cărţi în scopul
îmbunătăţirii vieţii culturale
în satele comunei;
 Susținerea cultelor
recunoscute de lege,
existente pe teritoriul
comunei Românași în
diverse activități;
 Susținerea reabilitării /
modernizării / dotării
lăcașelor de cult aflate pe
teritoriul comunei;
 Acţiuni de restaurare,
protejare şi conservare a
patrimoniului cultural aflat
pe teritoriul administrativ al
comunei;
 Reabilitarea şi / sau
modernizarea infrastructurii
din zona obiectivelor
turistice.
Domeniu cheie de intervenție: 2.2.2. Sprijin pentru înființarea de activități neagricole
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
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Beneficiari

Dată estimativă
de finalizare

Activități de producție (ex:
fabricarea produselor textile,
îmbrăcăminte, articole de
marochinărie, articole de hârtie
și carton; fabricarea produselor
chimice, farmaceutice; activități
de prelucrare a produselor
lemnoase; industrie
metalurgică, fabricare
construcții metalice, mașini,
utilaje și echipamente; fabricare
produse electrice, electronice,
producție de combustibil din
biomasă - ex.: fabricare de
peleți) în vederea
comercializării, producerea și
utilizarea energiei din surse
regenerabile pentru
desfășurarea propriei activități,
ca parte integrantă a
proiectului etc.
Activități meșteșugărești (ex:
activități de artizanat și alte
activități tradiționale nonagricole (ex: olărit, brodat,
prelucrarea manuală a fierului,
lânii, lemnului, pielii etc.)
Activități turistice (ex: servicii

4. Identificare solicitanți pentru
proiecte care presupun
activități de producție;
5. Pregătire documentații;
6. Implementare proiecte.

1. Identificare solicitanți pentru
proiecte care presupun
activități meșteșugărești;
2. Pregătire documentații;
3. Implementare proiecte.
1. Identificare solicitanți pentru

Scopul investițiilor
1. I sprijinite
este sprijinirea facilitării
d
diversificării prin înființarea
e
și
dezvoltarea de n
microîntreprinderirși
întreprinderi mici în
i sectorul
non-agricol din zonele rurale,
în vederea unei dezvoltări
economice durabile, creării de
locuri de muncă și reducerii
sărăciei în spațiul rural.
Obiectivele investițiilor
sprijinite sunt:
 Crearea de noi activități
non – agricole, în special,
pentru fermierii de mici
dimensiuni sau membrii
familiilor lor și în general,
pentru micii întreprinzători
din mediul rural;
 Diversificarea economiei
rurale prin creșterea
numărului de
microîntreprinderi și
întreprinderi mici în
sectorul non-agricol,
dezvoltarea serviciilor și
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 Fermierii sau
membrii unei
gospodării agricole
din spațiul rural,
care își diversifică
activitatea prin
înființarea unei
activități nonagricole pentru
prima dată;
 Persoanele fizice
neautorizate nu
sunt eligibile;
 Micro-întreprinderi și
întreprinderile mici
din spațiul rural,
care își propun
activități nonagricole, pe care nu
le-au mai efectuat
până la data
aplicării sprijinului;
 Micro-întreprinderi și
întreprinderi mici
noi, înființate în anul
depunerii Cererii de
Finanțare sau cu o
vechime de maxim

2016 – 2020

2016 – 2020

2016 – 2020

agroturistice de cazare, servicii
turistice de agrement și
alimentație publică)

2.
3.
1.

proiecte care presupun
activități turistice;
Pregătire documentații;
Implementare proiecte.
Identificare solicitanți pentru
proiecte care presupun
servicii;
Pregătire documentații;
Implementare proiecte.

crearea de locuri de muncă
în spațiul rural;
 Încurajarea menținerii și
dezvoltării activităților
tradiționale.

Servicii (ex: medicale, sanitarveterinare; reparații mașini,
unelte, obiecte casnice;
consultanță, contabilitate,
2.
juridice, audit; servicii în
3.
tehnologia informației și servicii
informatice; servicii tehnice,
administrative, alte servicii
destinate populației din spațiul
rural, etc.)
Domeniu cheie de intervenție: 2.2.3. Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Activități de producție (ex:
fabricarea produselor textile,
îmbrăcăminte, articole de
marochinărie, articole de hârtie
și carton; fabricarea produselor
chimice, farmaceutice; activități
de prelucrare a produselor
lemnoase; industrie
metalurgică, fabricare
construcții metalice, mașini,
utilaje și echipamente; fabricare

1. Identificare solicitanți pentru
proiecte care presupun
activități de producție;
2. Pregătire documentații;
3. Implementare proiecte.

3 ani fiscali, care nu
au desfășurat
activități până în
momentul depunerii
proiectului(startups).

Beneficiari

Scopul investițiilor este de
 Microsprijin pentru
întreprinderile și
microîntreprinderi şi
întreprinderile mici
întreprinderi mici din mediul
existente, din
rural, care își creează sau
spațiul rural;
dezvoltă activități non-agricole  Microîn zonele rurale.
întreprinderile și
Obiectivele acestui sprijin
întreprinderile mici
sunt:
nou-înființate, din
 Stimularea mediului de
spațiul rural, care
afaceri din rural,
fac dovada
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2016 – 2020

Dată estimativă de
finalizare
2016 – 2020
2016 – 2020

produse electrice, electronice,
etc.)
Activități meșteșugărești (ex:
activități de artizanat și alte
activități tradiționale
non‐agricole (ex: olărit, brodat,
prelucrarea manuală a fierului,
lânii, lemnului, pielii etc.)
Activități turistice (ex: servicii
agroturistice de cazare, servicii
turistice de agrement și
alimentație publică)
Furnizarea de servicii inclusiv
construcții, reconstrucții și/sau
modernizarea spațiilor și
zonelor aferente desfășurării
activităților (ex: medicale,
sociale, sanitar‐veterinare;
reparații mașini, unelte, obiecte
casnice; consultanță,
contabilitate, juridice, audit;
servicii în tehnologia
informației și servicii
informatice; servicii tehnice,
administrative, etc.)

1. Identificare solicitanți pentru
proiecte care presupun
activități meșteșugărești;
2. Pregătire documentații;
3. Implementare proiecte.





1. Identificare solicitanți pentru
proiecte care presupun
activități turistice;
2. Pregătire documentații;
3. Implementare proiecte.
1. Identificare solicitanți pentru
proiecte care presupun
furnizarea de servicii inclusiv
construcții, reconstrucții și/sau
modernizarea spațiilor și
zonelor aferente desfășurării
activităților;
2. Pregătire documentații;
3. Implementare proiecte.



contribuind la creșterea
cofinanțării;
numărului de activități non-  Fermierii sau
agricole desfășurate în
membrii unor
zonele rurale;
gospodării agricole
Dezvoltarea activităților
care își diversifică
non-agricole existente;
activitatea de bază
Crearea de locuri de
agricolă prin
muncă;
dezvoltarea unei
Creșterea veniturilor
activități nonpopulației rurale;
agricole în cadrul
Diminuarea disparităților
întreprinderii deja
dintre rural și urban.
existente
încadrabile în
microîntreprinderi și
întreprinderi mici.
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2016 – 2020

2016 – 2020

2016 – 2020

Fabricarea de peleți și brichete
din biomasă

1. Identificare solicitanți pentru
proiecte care presupun
fabricarea de peleți și brichete
din biomasă;
2. Pregătire documentații;
3. Implementare proiecte.
Domeniu cheie de intervenție: 2.2.4. Dezvoltarea și eficientizarea serviciilor publice moderne
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Computerizarea completă a
organismelor administraţiei
publice locale, cât şi
interconectarea sistemelor
operaţionale ale tuturor
unităţilor administraţiei publice,
dezvoltarea de infocentre

Realizarea unui Sistem Informatic
care să interacţioneze cu un
Sistem Informatic consolidat la
nivelul de judeţ şi care să permită
interfaţarea cu celelalte sisteme
informatice ale organismelor şi
insituţiilor cu care Consiliul Local
Românași are relaţii
informaţionale

2016 – 2020

Beneficiari

Dată estimativă de
finalizare
2016 – 2020

 Furnizarea unor
 Locuitorii comunei
servicii de calitate
Românași
cetăţenilor;
 Crearea unui plus de
eficienţă în activitatea
instituţiilor
administraţiei publice
locale;
 Facilitează accesul
cetăţenilor la
informaţia publică prin
eliminarea birocraţiei
şi reducerea timpului
necesar circulaţiei
informaţiei.
Obiectiv strategic: 2.3. Stimularea iniţiativelor economice private pentru dezvoltarea economică sustenabilă a comunei
Domeniu cheie de intervenție: 2.3.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Beneficiari
Dată estimativă de
finalizare
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Sprijin pentru instalarea tinerilor
fermieri

1. Identificarea solicitanților care
doresc să acceseze fonduri
europene pentru instalarea
tinerilor fermieri;
2. Pregătirea documentației;
3. Implementarea proiectului.

 Instalarea pentru prima
dată a tinerilor fermieri,
ca şefi/manageri ai unei
exploataţii agricole;
 Îmbunătăţirea
managementului,
creşterea competitivităţii
sectorului agricol,
precum şi conformitatea
cu cerinţele de protecţie
a mediului, igienă şi
bunăstarea animalelor și
siguranţa la locul de
muncă;
 Posibilitatea ca tinerii
fermieri rezidenți, cu
domiciliul stabil în
România cu un minim
de cunoștinte de bază,
să se instaleze ca
şefi/manageri ai
exploatației;
 Creşterea numărului de
tineri fermieri care încep
pentru prima dată o
activitate agricolă ca
şefi/manageri de
exploataţie;
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 Tinerii fermieri în
conformitate cu
definiția
prevăzută la art. 2
din R(UE) nr.
1305/2013, care
se instalează ca
unic șef al
exploatației
agricole;
 Persoanele
juridice în care un
tânăr fermier în
sensul art. 2 din
R(UE) nr.
1305/2013 care
se instalează
împreună cu alți
tineri fermieri și
care exercită un
control efectiv pe
termen lung în
ceea ce privește
deciziile
referitoare la
gestionare,
beneficii și riscuri
financiare în

2016 – 2020

 Încurajarea tinerilor şi a
cadrul exploatației
familiilor din mediul rural
respective.
de a se stabili în mediul
rural, ceea ce va crea
un efect pozitiv asupra
economiei naţionale în
general.
Domeniu cheie de intervenție: 2.3.2. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Beneficiari
Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici

1. Identificarea solicitanților care
doresc să acceseze fonduri
europene pentru dezvoltarea
fermelor mici;
2. Pregătirea documentației;
3. Implementarea proiectului.

Sprijinirea investițiilor
pentru creșterea
competitivității
exploataților agricole prin
dotarea cu utilaje și
echipamente performante
în raport cu structura
agricolă actuală, precum și
investițiile pentru
modernizarea fermei (în
special cele de dimensiuni
medii și asocieri de ferme
mici și medii) și
îmbunătățirea calității
activelor fixe, prin:
 Îmbunătățirea
managementului
exploatației agricole;
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 Fermierii, care
dețin în
proprietate sau
folosință o
exploatație
agricolă încadrată
în categoria de
fermă mică*
pentru o perioadă
de minimum 10
ani.
* Dimensiunea
unei ferme mici
este cuprinsă
între 8.000 –
11.999 SO
(valoarea

Dată estimativă de
finalizare
2016 – 2020

 Orientarea spre piață a
exploatațiilor agricole de
mici dimensiuni.

Domeniu cheie de intervenție: 2.3.3. Atragerea de investitori în comuna Românași
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Dezvoltarea unei campanii de
atragere de investitori în
comuna Românași

Atragerea unui investitor
strategic pentru exploatarea
resurselor naturale

1. Contractarea unei firme de
consultanță care să dezvolte
strategia și instrumentele aferente;
2. Implementarea programului:
identificarea unor oportunități de
afaceri în comună, formularea
domeniilor atractive, specificarea
facilităților pentru investitori,
crearea de materiale promoționale,
etc.
1. Adoptarea unei Hotărâri de
Consiliu Local care să
reglementeze un set de facilități
pentru investitorii strategici;
2. Crearea unei mape de prezentare
care să promoveze facilitățile și
156

producției
standard)

Beneficiari

Creșterea nivelului de trai
al locuitorilor comunei
Românași prin crearea de
locuri de muncă și
creșterea bugetului
comunei

 Locuitorii comunei
Românași;
 Potențiali
investitori.

Creșterea nivelului de trai
al locuitorilor comunei
Românași prin crearea de
locuri de muncă și
creșterea bugetului
comunei

 Locuitorii comunei
Românași;
 Potențiali
investitori.

Dată estimativă de
finalizare
Activitate recurentă

Activitate recurentă

elementele de avantaj competitiv
pentru realizarea unei astfel de
investiții;
3. Promovarea oportunității în
mediile private de afaceri la nivel
județean sau național, eventual
pentru realizare în parteneriat
public-privat.
Domeniu cheie de intervenție: 2.3.4. Stimularea inițiativelor de dezvoltare economică a comunei
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Dezvoltarea și asigurarea la
nivelul Primăriei Românași a
unui centru de consultanță și
coordonare pentru agricultură
în parteneriat cu o societate de
consultanță specializată

1. Stabilirea unui parteneriat cu o
firmă de consultanță specializată
care să furnizeze serviciile de
consultanță și informare către
cetățeni;
2. Stabilirea unui program clar de
consultanță și asistență pentru
cetățeni;
3. Desfășurarea întâlnirilor conform
programului stabilit;
4. Organizarea unor întâlniri
extraordinare / în afara
programului prestabilit pentru
necesități punctuale.

Facilitarea accesului la
consultanță și coordonare
pentru agricultură performantă
și dezvoltarea satului românesc

7.4.3. Planul de acțiune pentru componenta SOCIETATE
PLANUL DE ACȚIUNE pentru componenta SOCIETATE
157

Beneficiari
 Locuitorii
comunei
Românași

Dată estimativă de
finalizare
Activitate
permanentă

Obiectiv strategic: 3.1. Sprijinirea dezvoltării armonioase a comunității locale prin adoptarea de măsuri adaptate specificului local
Domeniu cheie de intervenție: 3.1.1. Facilitarea educației generațiilor tinere prin investiții și programe inovative
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Beneficiari
Dată estimativă de
finalizare
Modernizarea școlilor și
1. Identificarea unor surse de
Creșterea calității actului
 Elevii din comuna
2016 – 2020
construcția de noi școli, în
finanțare;
de învățământ și educație
Românași;
funcție de necesitățile
2. Intocmirea cererii de
în comună
 Cadrele didactice
identificate
finanțare;
din comuna
3. Întocmirea documentației
Românași.
tehnice necesare;
4. Derularea lucrărilor de
modernizare / construcțieimplementarea proiectului.
Dotarea școlii din localitate
1. Întocmirea unui necesar de
Creșterea calității actului
 Elevii din comuna
2016 – 2020
cu laboratoare de
aparatură și echipamente
de învățământ și educație
Românași;
specialitate
necesare;
în comună
 Cadrele didactice
2. Identificarea unor surse de
din comuna
finanțare;
Românași.
3. Intocmirea cererii de
finanțare;
4. Implementarea proiectului.
Dezvoltarea unei strategii
1. Identificarea cadrelor
Creșterea calității actului
 Elevii din comuna
2016 – 2020
de creștere a calității
didactice interesate să
de învățământ și educație
Românași
actului de învățământ și
participe la un astfel de
în comună
educație în comuna
program și realizarea unui
Românași prin
studiu de impact;
implementarea unor
2. Identificarea și contactarea
activități after-school și
unor instituții sau asociații
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care să dezvolte
aptitudinile elevilor din
localitate
3.

4.

Dezvoltarea unui program
de carieră pentru copiii din
comuna Românași realizat
de Primăria Românași și
Școala Generală

5.
6.
1.

2.

3.

4.
5.

care au înregistrat un succes
în organizarea unor programe
de acest tip;
Identificarea responsabilului
cu proiectul și realizarea unui
plan de management al
proiectului;
Identificarea unor surse de
finanțare;
Întocmirea cererii de finanțare;
Implementarea proiectului.
Identificarea cadrelor
Creșterea calității actului
didactice interesate să
de învățământ și educație
participe la un astfel de
în comună
program și realizarea unui
studiu de impact;
Identificarea și contactarea
unor instituții sau asociații
care au înregistrat un succes
în organizarea unor programe
de acest tip;
Identificarea responsabilului
cu proiectul și realizarea unui
plan de management al
proiectului;
Identificarea unor surse de
finanțare;
Întocmirea cererii de
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 Elevii din comuna
Românași

2016 – 2020

finanțare;
6. Implementarea proiectului.
Dezvoltarea unei strategii
1. Identificarea unor parteneri
Creșterea calității actului
 Cadrele didactice
de creștere a calității
(asociații, ONG-uri, organisme de învățământ și educație
din comuna
cadrelor didactice în
profesionale ale cadrelor
în comună
Românași
localitate și stimularea
didactice, sindicate, etc.)
stabilirii acestora în
pentru conceperea strategiei;
comună
2. Realizarea strategiei și
identificarea unor surse de
finanțare;
3. Implementarea strategiei.
Promovarea implicării
1. Identificarea cadrelor
Creșterea calității actului
 Elevii și părinții din
părinților în activitățile
didactice interesate să
de învățământ și educație
comuna Românași;
școlare
participe la un astfel de
în comună
 Cadrele didactice
program;
din comuna
2. Identificarea și contactarea
Românași.
unor instituții sau asociații
care au înregistrat un succes
în organizarea unor programe
de acest tip;
3. Identificarea responsabilului
cu proiectul și realizarea unui
plan de management al
proiectului;
4. Identificarea unor surse de
finanțare;
5. Implementarea proiectului.
Domeniu cheie de intervenție: 3.1.2. Crearea unui cadru favorabil inițierii de programe în domeniul educației adulților
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2016 – 2020

2016 – 2020

Proiecte propuse

Plan de acțiune / Subactivități

Scop

Dezvoltarea unor
parteneriate durabile ONG
– instituții locale pentru
implementarea de proiecte
în domeniul educației
adulților

Beneficiari

Dată estimativă de
finalizare
2016 – 2020

1. Identificarea partenerilor /
Creșterea nivelului de
 Locuitorii comunei
instituțiilor interesate să
educație în comună
Românași
participe la un astfel de
proiect;
2. Identificarea și contactarea
unor instituții sau asociații
care au înregistrat un succes
în organizarea unor programe
de acest tip;
3. Identificarea responsabilului
cu proiectul și realizarea unui
plan de management al
proiectului;
4. Identificarea unor surse de
finanțare;
5. Implementarea proiectului.
Accesarea programelor de
1. Identificarea unor surse de
Creșterea nivelului de
 Locuitorii comunei
2016 – 2020
finanțare europeană
finanțare;
educație în comună
Românași
destinate educației
2. Întocmirea cererilor de
adulților
finanțare;
3. Implementarea proiectelor
destinate educației adulților.
Domeniu cheie de intervenție: 3.1.3. Creșterea implicării cetățenilor în dezvoltarea comunei și creșterea coeziunii sociale la nivelul comunei
Românași
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Beneficiari
Dată estimativă de
finalizare
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Stimularea activităților de
voluntariat la nivelul
tinerilor prin programe
inteligente de interes
comunitar

1. Identificarea cadrelor
didactice interesate să
participe la un astfel de
program;
2. Identificarea și contactarea
unor instituții sau asociații
care au înregistrat un succes
în organizarea unor programe
de acest tip;
3. Identificarea responsabilului
cu proiectul și realizarea unui
plan de management al
proiectului;
4. Identificarea unor surse de
finanțare;
5. Implementarea proiectului.

Creșterea interesului
pentru dezvoltarea
comunei Românași în
rândul tinerilor

Domeniu cheie de intervenție: 3.1.4. Revitalizarea tradițiilor și meșteșugurilor locale
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Dezvoltarea unor parcuri
curriculare la şcolile din
comună, destinate
reînvăţării meşteşugurilor
tradiţionale şi tehnicilor de
artizanat, precum și
învăţarea practicilor pentru
agroturism

1. Identificarea cadrelor
didactice interesate să
participe la dezvoltarea unor
parcuri curriculare la şcolile
din comună;
2. Identificarea unor surse de
finanțare;
3. Implementarea proiectului.

 Revitalizarea tradițiilor
și meșteșugurilor locale;
 Conservarea și
promovarea culturii
tradiționale locale.
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 Locuitorii și tinerii
din comuna
Românași

Beneficiari
 Locuitorii comunei
Românași

2016 – 2020

Dată estimativă de
finalizare
2016 – 2020

Înfiinţarea unor centre de
regenerare a
meşteşugurilor, case ale
meşteşugarilor, care să
concentreze tradiţiile
zonale

1. Identificarea și cooptarea
 Revitalizarea tradițiilor
meșteșugarilor locali dispuși să
și meșteșugurilor locale;
participe la astfel de inițiative  Conservarea și
de regenerare a
promovarea culturii
meșteșugurilor și tradițiilor
tradiționale locale.
locale;
2. Identificarea unor surse de
finanțare;
3. Întocmirea cererii de
finanțare;
4. Implementarea proiectului.
1. Identificarea cadrelor
 Revitalizarea tradițiilor
didactice și/sau alte persoane
și meșteșugurilor locale;
interesate să participe la un
 Conservarea și
astfel de proiect;
promovarea culturii
2. Identificarea unor surse de
tradiționale locale.
finanțare;
3. Implementarea proiectului.

 Locuitorii comunei
Românași

2016 – 2020

Inițierea unui Cerc de
 Locuitorii comunei
2016 – 2020
stimulare a creativității
Românași
copiilor în derularea de
acțiuni care pun în lumină
valorile specifice locale,
tradițiile, meșteșugurile,
arhitectura și oamenii
deosebiți
Obiectiv strategic: 3.2. Apropierea autorităţilor publice locale faţă de cetățeni
Domeniu cheie de intervenție: 3.2.1. Modernizarea infrastructurii autorității publice locale pentru a răspunde nevoilor actuale
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Beneficiari
Dată estimativă de
finalizare
Dotarea primăriei
1. Întocmirea unui necesar de
Modernizarea
 Personalul
2016 – 2020
Românași cu echipamente
echipamente și tehnică de
infrastructurii autorității
autorităților publice
și tehnică de calcul
calcul moderne pentru
publice locale va conduce
locale din comuna
moderne
dotarea Primăriei Românași;
la simplificarea și
Românași;
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2. Desfășurarea procedurilor de
achiziție publică;
3. Dotarea Primăriei Românași
cu echipamentele și tehnică
de calcul achiziționate.

îmbunătățirea proceselor
de lucru

Introducerea posibilității de
achitare a taxelor și
impozitelor locale prin
intermediul internetului

 Locuitorii comunei
Românași.

1. Identificarea unei societăți de Modernizarea
 Locuitorii comunei
2016 – 2020
consultanță;
infrastructurii autorității
Românași;
2. Identificarea surselor de
publice locale va conduce  Personalul
finanțare;
la simplificarea și
autorităților publice
3. Depunerea cererii de
îmbunătățirea proceselor
locale din comuna
finanțare;
de lucru
Românași.
4. Implementarea proiectului.
Domeniu cheie de intervenție: 3.2.2. Creșterea capacității de management, de atragere de finanțări și de administrare a autorităților publice
locale
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Beneficiari
Dată estimativă de
finalizare
Participarea personalului
1. Realizarea unui plan de
Creșterea nivelului de
 Personalul
2016 – 2020
autorităților publice locale
specializare și perfecționare a competențe profesionale
autorităților publice
la cursuri de specializare și
personalului;
pentru a răspunde la
locale din comuna
perfecționare
2. Identificarea unor furnizori de nevoile actuale
Românași
cursuri conform cerințelor;
3. Participarea personalului la
cursurile identificate.
Participarea personalului
1. Identificarea unor parteneri
Creșterea nivelului de
 Personalul
2016 – 2020
autorităților publice locale la
autorități publice locale din
competențe profesionale
autorităților publice
schimburi de experiență
țară și/sau străinătate;
pentru a răspunde la
locale din comuna
2. Încheierea de parteneriate cu nevoile actuale
Românași
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aceștia;
3. Participarea la schimburi de
experiență.
Domeniu cheie de intervenție: 3.2.3. Îmbunătățirea comunicării între autoritatea publică locală și cetățeni
Proiecte propuse
Plan de acțiune / Subactivități
Scop
Beneficiari
Asigurarea transparenței
în activitatea administrației
locale

Crearea unui program de

1. Informarea din oficiu a
persoanelor asupra
intereselor de ordin public
care urmează să fie dezbătute
de autorităţile administraţiei
publice locale;
2. Consultarea cetăţenilor şi a
asociaţiilor legal constituite, la
iniţiativa autorităţilor publice,
în procesul de elaborare a
proiectelor;
3. Participarea activă a
cetăţenilor la luarea deciziilor
administrative;
4. Administraţia locală
organizează dezbateri publice
la cererea, în scris, a unei
asociaţii legal constituite;
5. Consilierii locali acordă
audienţe la solicitarea celor
interesaţi.
1. Identificarea unor persoane

Îmbunătățirea și
consolidarea comunicării
între autoritatea publică
locală și cetățeni

 Locuitorii comunei
Românași

Îmbunătățirea și

 Locuitorii comunei
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Dată estimativă de
finalizare
Activitate permanentă

Activitate permanentă

relații publice a
Administrației Publice
Locale cu comunitatea
locală

responsabile cu proiectul de
comunicare cu localnicii din
comuna Românași;
2. Realizarea programului și
identificarea unor surse de
finanțare;
3. Derularea programului de
informare permanentă a
cetățenilor despre starea
comunei și diverse
evenimente din cursul anului,
invitarea lor la evenimente
și/sau comunicarea unor
oportunități economice de
investiții sau angajare care
apar la nivelul comunei
Românași.

consolidarea comunicării
între autoritatea publică
locală și cetățeni
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Românași

ANEXA NR. 1

CHESTIONAR
Consiliul Local vă solicită să vă expuneți punctul de vedere în ceea ce privește stadiul actual al comunei,
pentru a reuși împreună să realizăm o strategie de dezvoltare locală a comunei care vizează perioada
2015 – 2020, prin intermediul căreia să aducem un plus de valoare comunei și să reușim să ne
dezvoltăm din punct de vedere socio-economic și cultural.
Vă rugăm să răspundeți la următoarele întrebări pentru a reuși să întocmim o strategie bazată pe
rezolvarea problemelor reale cu care se confruntă comuna.
1. Vă gândiți să părăsiți localitatea în viitorul apropiat? (motivați alegerea)
a. Da, aș vrea să plec pentru că:__________________________________________
b. Nu, nu aș vrea să plec pentru că:________________________________________
2. Care este frecvența deplasărilor dvs. către alte localități:
Frecvența deplasării
(bifați un singur răspuns)

Motivul deplasării (notați ordinea Mijloc de deplasare
importanței de la 1 la 5, unde 1- (bifați un singur răspuns)
cel mai important și 5 -cel mai
puțin important)



Zilnic;



Serviciu;



Cu mașina personală;



Săptămânal;



Cumpărături;



Cu maxi-taxi/microbus;



Lunar;



Petrecerea timpului liber;



Cu trenul;



Mai rar.



Servicii medicale;



Cu bicicleta;



Altele.



Cu căruța.

3. Ce anume considerați că i-ar determina pe tinerii plecați la studii să se întoarcă în comună? (bifați
primele două cele mai relevante variante din punctul dvs. de vedere)
 Asigurarea unui loc de muncă;
 Cursuri de pregătire și formare în domeniul agricol, silvic și zootehnic;
 Facilități oferite tinerilor în inițierea afacerilor;
 Sprijin în obținerea unei locuințe;
 Altele__________.
4. Ce oportunități considerați că ar trebui să vă ofere comunitatea privind evoluția dvs. profesională?
(încercuiți răspunsul pe care îl considerați potrivit)
a. Promovarea unor
b. Sprijinirea agenților
programe de formare
economici în vederea
și reconversie
creșterii numărului
profesională
locurilor de muncă;

c. Conceperea unor
programe pentru
creșterea nivelului
de pregătire
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d. Altele.

adaptate la cerințele
pieței muncii;

profesională a forței
de muncă
existente;

5. Vă rugăm să descrieți următoarele elemente de infrastructură din comuna dvs. (încercuiți răspunsul
pe care îl considerați potrivit):

Element de
infrastructură

Răspuns

Străzi principale

a. Asfaltate, în bună
stare

b. Asfaltate, însă
deteriorate

c. Neasfaltate

Străzi secundare

a. Asfaltate, în bună
stare

b. Asfaltate, însă
deteriorate

c. Neasfaltate

Parcuri și spații verzi

a. Există și sunt
întreținute

b. Există, dar trebuie
modernizate

c. Nu există

Locuri de agrement

a. Există și sunt
întreținute

b. Există, dar trebuie
modernizate

c. Nu există

Alimentarea cu apă

a. Beneficiază toți
locuitorii comunei de
rețea de alimentare
cu apă

b. Beneficiază doar o
parte din locuitorii
coumunei de rețea
de alimentare cu
apă

c. Nu există rețea de
alimentare cu apă

Canalizare și stație de epurare și
tratare a apelor reziduale

a. Beneficiază toți
locuitorii comunei de
rețea de canalizare

b. Beneficiază doar o
parte din locuitorii
coumunei de rețea
de canalizare

c. Nu există rețea de
canalizare și stație de
epurare

Iluminat public

a. Este asigurat
corespunzător pe
toate străzile

b. Este asigurat doar
pe străzile principale

c. Nu există iluminat
public

Salubritate publică și
managementul deșeurilor

a. Deșeurile sunt
colectate selectiv

b. Deșeurile sunt
colectate neselectiv,
dar cu regularitate

c. Deșeurile nu sunt
colectate

Transport public de persoane

a. Există suficiente
mijloace de
transport pentru
deplasarea către
alte localități

b. Există un număr
limitat de mijloace
de transport

c. Nu există transport
public de persoane

Unități de învățământ

a. Sunt suficiente și
dotate
corespunzător

b. Sunt suficiente, dar
nu sunt dotate
corespunzător

c. Sunt insuficiente
pentru numărul
solicitărilor

Unități sanitare

a. Sunt suficiente și
dotate
corespunzător

b. Sunt suficiente, dar
nu sunt dotate
corespunzător

c. Sunt insuficiente
pentru numărul
solicitărilor

6. Care este punctul turistic cel mai atractiv care ar trebui dezvoltat pentru atragerea turiștilor în zonă?
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________________________________________________________________________
7.

În ce sector considerați că ar trebui promovate investițiile în comună? (bifați maxim 3 sectoare):
 Pomicultură;
 Producție cerealieră;
 Viticultură;
 Zootehnie;
 Silvicultură;
 Turism;
 Piscicultură;
 Industrie;
 Legumicultură;
 Ateliere meșteșugărești.

8.

Numerotați cu cifre de la 1 la 7 ordinea în care doriți să se realizeze următoarele investiții, în
funcție de importanța lor pentru dumneavoastră, unde 1-cel mai important; 7-cel mai puțin
important:
 Dezvoltarea infrastructurii de drumuri comunale și străzi;
 Dezvoltarea infrastructurii de turism;
 Alimentarea cu apă, canalizare, iluminat public;
 Amenajarea unor locuri de joacă pentru copii;
 Realizarea unor puncte de distracție pentru tineret;
 Reabilitarea căminului cultural pentru diverse evenimente culturale;
 Serviciile de sănătate ( ex. cabinet stomatologic, farmacii, serviciu
ambulatoriu):__________________________________________________

9. Enumerați cel puțin 3 idei de proiecte care doriți să se realizeze cu prioritate:
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
10. Care apreciați că sunt principalele 3 dezavantaje ale comunei în ceea ce privește posibilitățile de
dezvoltare?
1. _________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________
Vârsta: ______________
Sex :  F  M
Funcția: _____________________________________
Ultimele studii absolvite:  Primare  Medii  Superioare
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LISTĂ DE ABREVIERI

ADR Agenția de Dezvoltare Regională
APDRP Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit
CSC Cadrul Strategic Comun
CSDR Cadrul Strategic de Dezvoltare a României
CSDT Cadru Strategic de Dezvoltare Teritorială
FC Fondul de Coeziune
FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională
FEPAM Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime
FSE Fondul Social European
GAL Grup de Acţiune Locală
IMM Întreprinderi mici și mijlocii
INS Institutul Naţional de Statistică
ITI Investiție teritorială integrată
LEADER Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale
(Legături între acţiuni pentru dezvoltarea economiei rurale)
PAC Politică Agricolă Comună
PDR Plan de Dezvoltare Regională
PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
PNR Program Național de Reformă
POR Program Operațional Regional
TIC Information and Communication Technology- Tehnologia informației și a
comunicațiilor
TTF Taxe pe tranzacțiile financiare
UAT Unitate Administrativ-Teritorială
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