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Cuvânt înainte 

adresat de Primarul comunei Lunca Ilvei  

 

 

Dragi consăteni, 

 

Am deosebita plăcere să vă prezint a doua Strategie de dezvoltare realizată pentru 

comuna Lunca Ilvei prin care, administraţia locală a încercat să ofere o imagine cât mai clară a  

obiectivelor pe care şi le-a fixat pentru următorii 6 ani. Rezultatele studiilor și ale procesului de 

elaborare a acestei strategii ne-a oferit nouă, administrației locale, o modalitate utilă pentru 

identificarea priorităților şi pentru selectarea acțiunilor și a politicilor viitoare. 

Această strategie își propune îmbunătățirea continuă a calității vieții și creșterea 

bunăstării atât pentru generațiile prezente, cât și pentru cele viitoare. În acest scop trebuie 

promovată o economie dinamică și competitivă, care să asigure locuri de muncă, un înalt nivel 

de educație, ocrotirea sănătății, coeziunea socială și protecția mediului, într-o lume sigură, ce 

respectă diversitatea culturală. 

În acest context, se impune necesitatea existenţei unei viziuni strategice pe termen lung, 

care să traseze direcţiile de dezvoltare ale localităţii noastre. Astfel, Lunca Ilvei păstrează 

moștenirea primită de la strămoși, creând un avantaj competitiv,  iar pe ea construiește un viitor 

prosper, stabil, plin de încredere, aliniat la normele europene.  

Prezenta strategie urmăreşte priorităţile stabilite prin Strategia Europa 2020, privind 

creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, având la bază valorile autorităţilor şi 

comunităţii locale din Lunca Ilvei: autenticitate, onestitate, implicare, optimism, abundenţă, 

recunoştinţă, armonie şi comunicare. 

Existenţa unei strategii de dezvoltare locală, ca instrument de management utilizat 

pentru a aborda problemele cu care se confruntă o comunitate și pentru a valorifica 

oportunitățile de orice fel, reprezintă, astfel, o condiţie esenţială pentru asigurarea unei 

dezvoltări locale armonioase.  

Prezenta strategie de dezvoltare locală a fost elaborată pornind de la problemele 

specifice ale localității abordate într-un cadru integrat, corelate cu obiectivele şi cu planurile 

strategice elaborate la nivel regional, naţional şi european. 

 

Primar, 

Flaviu Lupşan 



             Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei  

         2014-2020 

Pagina 1  
 

I. Cadrul general al eleborării strategiei comunei Lunca Ilvei 
 

1.1. Context european 
  
 1.1.1. Strategia „Europa 2020”  
 

 ”Europa 2020” este o strategie pe 10 ani propusă de Uniunea Europeană, prin care se dorește 
atât eliminarea deficiențelor actuale de dezvoltare a modelului Uniunii, cât și crearea condițiilor 
favorabile creșterii economice inteligente, durabile și  favorabilă incluziunii sociale. 
 Pentru îndeplinirea acestei strategii, Uniunea Europeană a stabilit 5 obiective esențiale care se 
doresc a fi realizate până în anul 2020: 

1. Ocuparea forței de muncă – atingerea ratei de ocupare a forței de muncă de 75 % din 
populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani 

2. Cercetare și dezvoltare – investirea a 3% din PIB în cercetare-dezvoltare 
3. Utilizarea durabilă a energiei în contextul  schimbărilor climatice 

 reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu 30%, în condiţii 
favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990 

 creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20% 
 creşterea cu 20% a eficienţei energetice 

4. Educație – reducerea ratei abandonului școlar timpuriu sub 10% și creșterea la peste 40% a 
ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani 

5. Lupta împotriva sărăciei și a excluziunii sociale – reducerea cu 20 de milioane a numărului 
persoanelor amenințate de sărăcie  

Aceste obiective sunt transpuse în obiective naționale astfel încât fiecare stat membru al Uniunii 
Europene să-și poată urmări propria evoluție prin adaptarea strategiei Europa 2020 la situația sa 
specifică.  
 
 Prioritățile strategiei Europa 2020 
 Creșterea inteligentă – presupune dezvoltarea unei economii bazate pe educație, cercetare, 
inovare, societatea digitală și va fi stimulată prin 3 inițiative:  
1. „O Uniune a inovării”  - prin care se dorește reorientarea cercetării, dezvoltării și inovării către 
domenii care prezintă interes deosebit pentru societate cum ar fi: schimbări climatice, folosirea eficientă 
a resurselor, folosirea energiei naturale, sănătatea populației, etc. De asemenea, se urmărește 
posibilitatea transformării ideilor inovatoare în produse și servicii care creează creștere și locuri de 
muncă. 
2. „O agendă digitală pentru Europa”  - care vizează crearea unei piețe digitale unice și care folosește 
internet de mare viteză și aplicații interoperabile.  

Ținta pe ani: 
 până în 2013: acces universal la internet în bandă largă 
 până în 2020: acces universal la internet mult mai rapid (cel puţin 30Mbps) 
 până în 2020: o viteză a internetului de peste 100 Mbps în peste 50% din locuinţele din 

Europa. 
3. ”Tineretul în mișcare” – prin care se urmărește creșterea performanțelor universităților europene 
astfel încât să devină atractive pe plan internațional. Pe lângă aceasta, tinerii studenți și stagiari vor fi 
ajutați să studieze în străinătate și vor fi pregătiți pentru piața muncii. 
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 Creșterea durabilă – presupune promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere 
al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive. Va fi stimulată prin: 
4. „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. 
5. „O politică industrială adaptată erei globalizării” - pentru a îmbunătăți mediul de afaceri, în special 
pentru IMM-uri, și pentru a sprijini dezvoltarea unei baze industriale solide și durabile în măsură să facă 
față concurenței la nivel mondial. 
 
 Creșterea favorabilă incluziunii – presupune promovarea unei economii cu o rată ridicată a 
ocupării forței de muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială. Va fi stimulată prin: 
6. „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă” - pentru a moderniza piața muncii și a oferi 
cetățenilor mai multă autonomie, adaptare și reorientare profesională, prin dezvoltarea competențelor 
acestora pe tot parcursul vieții. 
7. „Platforma europeană de combatere a sărăciei” pentru a garanta coeziunea economică, socială și 
teritorială, astfel încât locurile de muncă să fie distribuite echitabil și nediscriminat, 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 societate.  
 Într-o lume globalizată, nici o țară nu poate soluționa provocările în mod eficace acționând în 
mod izolat. Astfel, România încearcă să depășească perioada de criză economică, aplicând strategia 
”Europa 2020” la nivel național, regional și local. 
  

Guvernanța economică  
 Criza economică a arătat că multe ţări europene se confruntă cu probleme fundamentale şi cu 
tendinţe care nu sunt viabile pe termen lung. De asemenea, ne-a făcut să înţelegem mai bine cât de 
interdependente sunt economiile UE. Intensificarea coordonării politicilor economice la nivelul UE ne 
va ajuta să rezolvăm aceste probleme şi să promovăm creşterea economică şi crearea de locuri de 
muncă.   
 Noua guvernanţă economică a UE se bazează pe trei piloni: 

 consolidarea agendei economice printr-o supraveghere mai atentă din partea UE. Acest 
pilon include: priorităţile politice şi obiectivele stabilite în cadrul Strategiei Europa 2020, 
angajamentele suplimentare pe care şi le-au asumat statele membre participante la Pactul Euro 
plus, consolidarea supravegherii de către UE a politicilor economice şi fiscale, ca parte a 
Pactului de stabilitate şi creştere, adoptarea unei noi metode de lucru - semestrul european - care 
permite discutarea priorităţilor economice şi bugetare în aceeaşi perioadă a fiecărui an.  

 asigurarea stabilităţii zonei euro. În anul 2010, UE a reacţionat la criza datoriei suverane prin 
crearea unor mecanisme temporare de sprijin pentru statele membre. Acestea vor fi înlocuite în 
2013 de un mecanism permanent, respectiv Mecanismul european de stabilitate (MES). Aceste 
măsuri de sprijin sunt condiţionate de aplicarea unor programe de reformă şi consolidare fiscală 
şi au fost elaborate în strânsă colaborare cu FMI.  

 redresarea sectorului financiar 
 

 Semestrul european 
 „Semestrul european” este o perioadă din prima jumătate a fiecărui an, în care guvernele 
naţionale trebuie să înainteze Comisiei Europene rapoarte cu privire la progresele înregistrate în cadrul: 

 programelor de stabilitate şi convergenţă (conform Pactului de stabilitate şi creştere)  
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 programelor naţionale de reformă prevăzute de Strategia Europa 2020.  
În acest timp, Comisia le poate propune guvernelor orientări şi recomandări, înainte de 

finalizarea bugetelor naţionale. În acest fel, statele membre vor fi ajutate să-şi coordoneze mai bine 
politicile economice, beneficiind de o agendă economică comună la nivelul UE, dar având totuşi 
posibilitatea de a o adapta la situaţia naţională. 
 De asemenea, UE va putea trage concluzii din evoluţiile înregistrate la nivel naţional şi le va 
putea integra în viitoarele runde de coordonare. Semestrul european începe cu publicarea analizei 
anuale a creşterii. 
  

Pactul de stabilitate şi creştere 
Pactul de stabilitate şi creştere este un set de reguli care încurajează statele membre să menţină 

viabilitatea finanţelor publice. Pactul are două componente: 
 componenta preventivă invită statele membre să transmită anual programul de stabilitate (ţările 

din zona euro) sau de convergenţă (celelalte state membre), odată cu programul naţional de 
reformă. Acest program prezintă modul în care statul membru intenţionează să asigure şi să 
menţină viabilitatea finaţelor publice pe termen mediu. Ulterior, Comisia poate oferi 
recomandări politice (în iunie, în cadrul semestrului european) sau, dacă este necesar, poate 
înainta o propunere Consiliului pentru ca acesta să transmită un avertisment în cazul unui 
deficit excesiv.  

 componenta corectivă reglementează procedura în caz de deficit excesiv (PDE). În baza PDE, 
dacă deficitul bugetar al unui stat membru depăşeşte limita de 3% (conform Tratatului), 
Consiliul va transmite recomandări privind redresarea situaţiei. Nerespectarea acestor 
recomandări poate duce la impunerea de sancţiuni pentru statele din zona euro.  

 
 Corectarea dezechilibrelor macroeconomice 
 În ultimii zece ani, statele membre au făcut alegeri economice divergente, care au dus la 
accentuarea diferenţelor în materie de competitivitate şi la apariţia unor dezechilibre macroeconomice la 
nivelul UE. Pentru ca această situaţie să nu se repete în viitor, Comisia a propus un nou mecanism de 
supraveghere, menit să identifice şi să corecteze aceste aspecte, încă din faza incipientă. Prin acest 
mecanism, economiile statelor membre vor fi monitorizate în vederea depistării dezechilibrelor 
macroeconomice (ex. bule imobiliare, creşterea deficitului de cont curent sau a excedentelor, scăderea 
competitivităţii). Dacă statele membre depăşesc „nivelurile de alertă”, Comisia va face analize 
aprofundate pentru a stabili dacă dezechilibrele sunt dăunătoare şi, dacă este cazul, va face recomandări. 
 
 Pactul euro plus 
 Statele membre ale zonei euro au convenit asupra unui program suplimentar de reforme, 
cunoscut sub numele de „Pactul euro plus”, care constituie o reflecţie a interdependenţei dintre ele. Alte 
şase ţări, care nu fac parte din zona euro, au decis să adere la acest pact: Bulgaria, Danemarca, Letonia, 
Lituania, Polonia şi România. Pactul vizează patru domenii: competitivitate, ocuparea forţei de muncă, 
viabilitatea finanţelor publice şi consolidarea stabilităţii financiare. 

Pactul a fost aprobat de liderii UE în martie 2011. Toate cele 23 de părţi semnatare se angajează 
să implementeze reformele în detaliu. Cele cinci state membre care nu au semnat pactul sunt libere să 
facă acest lucru oricând doresc. Angajamentele asumate în virtutea pactului se integrează în noul cadrul 
de guvernanţă economică şi sunt incluse în programele naţionale de reformă ale statelor membre. 
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“Conectarea Europei” - Carta Albă a UE 
 Comisia Europeană a elaborat Carta Albă privind strategia Transporturi 2050. Aceasta este 
”Foaia de parcurs Spaţiul Unic European al Transporturilor - Către un sistem de transporturi 
competitiv şi eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor”.  Prin strategia Transporturi 2050, 
UE dorește să realizeze un sistem competitiv de transporturi, care să permită mobilitatea, creșterea 
economică și a locurilor de muncă, să reducă dependența Europei de petrolul din import și să scadă 
emisiile de carbon generate de sectorul transporturilor. 
 Obiectivele propuse sunt: 

 eliminarea din circulaţia urbană a automobilelor alimentate cu combustibil convenţional  
 reducerea cu minimum 40% a emisiilor din sectorul transporturilor maritim  
 utilizarea unei cote de 40% de carburanţi durabili cu emisii scăzute de CO2 în sectorul 

aviaţiei  
 transferul a 50% din transportul interurban de persoane şi mărfuri pe distanţă medie dinspre 

transportul rutier către transportul feroviar şi maritim/fluvial. 
 reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport 

 Potrivit documentului lansat de Comisia Europeană, transporturile reprezintă un sector 
fundamental pentru economia şi societatea europeană, iar mobilitatea este vitală pentru creşterea 
economică şi pentru crearea de locuri de muncă. Se dorește așadar crearea unui Spațiu Unic European 
de Transporturi, care să pună în legătură toate modurile de transport actual: drumuri, căi ferate, 
aeroporturi, porturi și canale de navigație.  
 Această rețea unică de transport va cuprinde rute la nivel național și regional(reteaua TEN-T 
centrală). Scopul este acela ca, până în 2050, cea mai mare parte a cetățenilor și a companiilor din 
Europa să se afle la cel mult 30 de minute de rețeaua ”afluent”. 
 Rețeaua TEN-T este compusă din 2 niveluri: 

 O rețea centrală care urmează să fie finalizată până în 2030, și care va cuprinde 
10 coridoare, fiecare coridor inclzând 3 moduri, trei state membre și două 
secțiuni transfrontaliere. 

 O vastă rețea afluentă care va aduce trafic în rețeaua centrală și care are termen 
de realizare anul 2050. 

 Rețeaua TEN-T va conecta: 
 83 de porturi europene principale cu legături feroviare și rutiere 
 37 de aeroporturi principale cu legături feroviare cu orașe mari 
 15 000 de km de linii de cale ferată modernizată pentru circulația de mare viteză 
 35 de proiecte transfrontaliere majore pentru reducerea blocajelor 
 

 Obiectivele strategiei ”Transport 2050” vizează transportul intraurban, interurban, internațional 
și intercontinental. 
 Obiectivele deplasărilor intraurbane sunt: 

 Folosirea automobilelor și combustibililor mai puțin poluanți (reducerea cu 50% a 
automobilelor cu combustibili convenționali până în 2030 și eliminarea lor treptată până în 
2050) 

 ” Zero decese” – reducerea cu 50% a deceselor în trafic până în 2020 și zero decese în 2050 
 UE - Lider mondial al siguranței și securității în transportul aerian, maritim și feroviar 

 
Obiectivele deplasărilor interurbane sunt: 
 Tranziția către principiile ” utilizatorul plătește” și ”poluatorul plătește” 
 Până în 2020 – crearea unui sistem de informare, gestionare și plată pentru transportul 

multimodal, atât pentru transportul de persoane cât și pentru cel de marfă 
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 Până în 2030  
o Transferul a 30% din transportul rutier de marfă și persoane către transportul feroviar 

și maritim/fluvial, pe distanțe medii (peste 300 km) 
o Realizarea unei rețele primare de coridoare de transport în UE care să permită un 

transfer eficient între modurile de transport (reteaua primară TEN-T) 
 Până în 2050 

o Transferul a 50% din transportul rutier de marfă și persoane către transportul feroviar 
și maritim/fluvial, pe distanțe medii (peste 300 km) 

o Realizarea rețelei performante de coridoare de transport în UE care să permită un 
transfer eficient între modurile de transport (reteaua TEN-T) prin servicii de calitate. 

o Conectarea tuturor aeroporturilor și porturilor maritime primare la rețeaua de 
transport feroviară sau la căile de transport navigabile interioare. 

 
 În contextul Reţelelor Transeuropene de Transport, Agenţia Executivă pentru Dezvoltarea 
Reţelelor Transeuropene de Transport monitorizează pregătirea şi implementarea proiectelor aferente 
celor 30 de axe prioritare definite în decizia nr. 884/2004/EC.  

 
 ”Energie 2020” 
 Strategia ”Energie 2020” vizează o energie competitivă, sustenabilă şi sigură, pentru a face faţă 
provocărilor legate de reducerea consumului de energie, de realizarea unei pieţe europene a energiei şi 
de consolidarea poziţiei de lider în domeniul tehnologic. 
 Obiectivele strategiei în domeniul energetic: 

 realizarea unei Europe eficiente din punct de vedere energetic 
 construirea unei pieţe integrate pan-europene de energie 
 sporirea puterilor consumatorilor şi atingerea celui mai înalt nivel de siguranţă şi 

securitate 
 extinderea poziţiei de lider a Europei în domeniul tehnologiilor energetice şi al inovării 
 consolidarea dimensiunii externe a pieţei energetice a UE. 

 România este în concordanță cu obiectivele strategiei Energie 2020, recunoscând necesitatea 
implementării politicilor energetice, conștientizarea publicului asupra alternativelor producerii și 
consumului energetic, precum și concentrarea asupra sectoarelor cu potenţial mare de reducere a 
consumului de energie. 
 

Dialogul dintre autorităţile naţionale, regionale şi locale va permite o mai bună promovare a 
priorităţilor UE în rândul cetăţenilor, mobilizându-i să se implice şi să contribuie la realizarea 
obiectivelor Strategiei Europa 2020. 

Este esenţial ca toate nivelurile administraţiei să fie conştiente de importanţa aplicării eficiente a 
Strategiei Europa 2020 şi ca fiecare dintre ele să acţioneze pentru a face schimbările care se impun în 
vederea promovării unei creşteri economice inteligente, durabile şi favorabile incluziunii. 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei  

         2014-2020 

Pagina 6  
 

1.1.2. Politica de Coeziune a UE 2014-2020 
 

Politica de Coeziune – este una dintre cele mai importante și mai complexe politici ale Uniunii 
Europene, prin care se urmărește reducerea discrepanțelor economice și sociale existente între diferitele 
regiuni ale Europei. Politica de Coeziune se focalizează pe domeniile semnificative pentru dezvoltare, 
precum:  

 creşterea economică şi sectorul IMM 
 transporturile 
 dezvoltarea urbană și rurală 
 protecţia mediului 
 ocuparea şi formarea profesională 
 educaţia 

 Comisia Europeană a adoptat în octombrie 2011, proiectul de pachet legislativ Politica de 
Coeziune a UE 2014-2020. Noua Politică investește în: 

 sprijin pentru IMM-uri 
 educație și formare 
 cooperare între regiuni 
 transporturi 
 cercetare și dezvoltare 
 energie regenerabilă 
 eficiență energetică 

În ansamblu, politica de coeziune reformată va pune la dispoziție 376 miliarde EUR pentru a se 
investi în regiunile și economia reală a Europei. Acesta va fi principalul instrument de investiții al UE 
pentru a atinge obiectivele strategiei Europa 2020 de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii. 
 Propunerea Comisiei Europene pentru Bugetul Cadrului Financiar Multianual 2014-2020, din 
iunie 2011 se referă la:     

 Strategie globală de investiţii: aliniată la obiectivele Europa 2020 
 Coerenţă cu programele naţionale de reformă  
 Coordonare: fondurile politicii de coeziune, de dezvoltare rurală, de pescuit şi afaceri 

maritime 
 Obiective şi indicatori care să măsoare progresele înregistrate în ceea ce priveşte 

realizarea ţintelor Europa 2020 
 Eficacitate: introducerea unui cadru de performanţă  
 Eficienţă: consolidarea capacităţii administrative, reducerea birocraţiei  

Conform Politicii de Coeziune a UE 2014-2020, arhitectura legislativă a politicii de coeziune cuprinde: 
a. un regulament general de stabilire a unor dispoziţii comune referitoare la Fondul 

european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF), precum şi de stabilire a unor dispoziţii 
generale privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune; 

b. trei regulamente specifice privind FEDR, FSE şi Fondul de coeziune 
c. două regulamente privind obiectivul de cooperare teritorială europeană şi Gruparea 

europeană de cooperare teritorială (GECT). 
 De asemenea, Comisia a propus o serie de principii comune aplicabile tuturor fondurilor. Printre 
acestea se numără parteneriatul şi guvernanţa pe mai multe niveluri, respectarea legislaţiei UE şi a 
legislaţiei naţionale aplicabile, promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi, nediscriminarea şi 
dezvoltarea durabilă.  
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Instrumente ale politicii de coeziune 2014- 2020  
 
 a) Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) 
 Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) urmăreşte consolidarea coeziunii economice, 
sociale şi teritoriale în cadrul Uniunii Europene prin corectarea dezechilibrelor existente între regiunile 
acesteia. FEDR sprijină dezvoltarea regională şi locală pentru a contribui la toate obiectivele tematice, 
prin stabilirea unor priorităţi detaliate în vederea unui mai mare accent pus pe: 

 cercetare şi dezvoltare, precum şi inovare 
 îmbunătăţirea accesului la informaţii şi a calităţii acestora, precum şi la tehnologiile 

comunicaţiilor 
 schimbările climatice şi trecerea la o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon 
 sprijinul comercial acordat IMM-urilor 
 serviciile de interes economic general 
 infrastructurile de telecomunicaţii, energie şi transport 
 consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă 
 infrastructurile de sănătate, educaţie şi sociale 
 dezvoltarea urbană durabilă 

  
Distribuția resurselor FEDR între regiuni: 
 în regiunile mai dezvoltate şi de tranziţie -  cel puţin 80 % din resursele FEDR la nivel 

naţional ar trebui să fie alocate pentru eficienţă energetică şi energii regenerabile, inovare şi 
sprijin pentru IMM-uri, din care cel puţin 20 % ar trebui să fie alocate pentru eficienţă 
energetică şi energii regenerabile  

 în regiunile mai puţin dezvoltate - cel puţin 50 % din resursele FEDR pentru eficienţă 
energetică şi energii regenerabile, inovare şi sprijin pentru IMM-uri 

 
 b) Fondul social european (FSE) 
 Fondul social european (FSE) reprezintă principalul instrument al Uniunii Europene destinat 
investirii în oameni. Acesta conferă cetăţenilor europeni oportunităţi mai mari de angajare, promovează 
o educaţie mai bună şi îmbunătăţeşte situaţia persoanelor celor mai vulnerabile care se confruntă cu 
riscul de sărăcie. În același timp, contribuie la coeziunea economică, socială şi teritorială a regiunilor 
UE. 
 Obiectivele tematice ale FSE: 

 promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor 
 promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 
 efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării competenţelor şi al învăţării pe tot 

parcursul vieţii 
 consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice 
 susţinerea trecerii la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 
 intensificarea utilizării tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor 
 consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice şi a inovării 
 creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) 

 
 c) Fondul de coeziune ( FC ) 
 Fondul de coeziune sprijină statele membre al căror venit naţional brut (VNB) pe cap de locuitor 
este mai mic de 90 % din media UE-27 pentru realizarea de investiţii în reţelele de transport TEN-T şi 
în domeniul mediului. 
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 Investițiile în domeniul transportului vizează: 
 reţeaua transeuropeană de transport 
 transportul urban 
 sistemele de transport cu emisii reduse de dioxid de carbon 

 Investițiile în domeniul mediului: 
 adaptarea la schimbările climatice şi prevenireariscurilor 
 sectoarele apei şi deşeurilor, precum şi în mediul urban 
 eficienţa energetică şi energia regenerabilă  

 
 d) Fondul European Agricol Pentru Dezvoltarea Rurală ( FEADR) - contribuie la Strategia 
Europa 2020 prin promovarea dezvoltării rurale durabile în întreaga Uniune, într-o manieră care 
completează celelalte instrumente ale PAC, politica de coeziune și politica comună în domeniul 
pescuitului. FEADR contribuie la dezvoltarea în Uniune a unui sector agricol mai echilibrat din punct 
de vedere teritorial și ecologic, mai benefic pentru climă, mai competitiv și mai inovator. FEADR 
contribuie de asemenea la dezvoltarea teritoriilor rurale.   
 Obiectivele FEADR sunt : 

 favorizarea competitivității agriculturii 
 asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice  
 obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, 

inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă  
 Proprietățile FEADR sunt : 

 încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură în zonele 
rurale  

 creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare si a gestionării durabile a 
pădurilor 

 promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 
produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură  

 refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și 
silvicultură  

 promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu 
emisii reduse de carbon și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, 
alimentar și silvic  

 promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele 
rurale   
 

 e) Fondul European Pentru Pescuit și Afaceri Maritime ( EMFF )  
Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (EMFF) va contribui la îndeplinirea 

obiectivelor ambiţioase ale reformei politicii comune în domeniul pescuitului şi va ajuta atât pescarii în 
tranziţia spre pescuitul sustenabil, cât şi comunităţile costiere în diversificarea economiilor lor. Fondul 
va finanţa proiecte care creează noi locuri de muncă şi îmbunătăţesc calitatea vieţii de-a lungul coastelor 
Europei. Se va reduce birocraţia, astfel încât beneficiarii să aibă cu uşurinţă acces la finanţare.  
 Datorită concurenţei tot mai acerbe pentru exploatarea spaţiilor marine şi efectului cumulativ al 
activităţilor umane asupra ecosistemelor marine, este absolut necesară o politică maritimă integrată. 
Aceasta este o politică globală care regrupează mai multe activităţi relaţionate cu mediul marin, cum ar 
fi transporturile maritime, pescuitul, energia, supravegherea şi monitorizarea mărilor, turismul, mediul, 
cercetarea etc. Fondul european pentru pescuit (FEP) permite găsirea de soluţii pentru capacitatea 
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excedentară a flotelor, îndatorarea excesivă a întreprinderilor, restricţiile tehnice şi adaptările în materie 
de igienă, sănătate, calitatea produselor şi siguranţă la bordul navelor.  
 Obiectivele EMFF sunt : 

 promovarea pescăriilor și a acvaculturii sustenabile și competitive 
 încurajarea dezvoltării și punerii în aplicare a politicii maritime integrate a Uniunii într-o 

manieră complementară față de politica de coeziune și de politica comună în domeniul 
pescuitului 

 promovarea unei dezvoltări favorabile incluziunii și echilibrate a zonelor de pescuit  
 stimularea punerii în aplicare a Politicii Comune în domeniul Pescuitului 

 Prioritățile EMFF sunt: 
 Creșterea gradului de ocupare a forței de muncă și sporirea coeziunii teritoriale  
 Încurajarea pescăriilor inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere  
 Încurajarea acvaculturii inovatoare, competitive și bazate pe cunoaștere  
 Promovarea pescăriilor sustenabile și eficiente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor  
 Promovarea unei acvaculturi sustenabile și eficiente din punctul de vedere al utilizării 

resurselor  
 Încurajarea punerii în aplicare a PCP (Politica Comună în domeniul Pescuitului) 

  
 

Principiile comune fondurilor FEDR, FSE, Fondului de coeziune, FEADR şi EMFF 
 
Principiile comune celor 5 fonduri sunt următoarele: 

 Concentrare asupra priorităţilor Strategiei Europa 2020 de creştere inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii 

 Accent pus pe rezultate - Indicatori comuni şi specifici programelor, raportare, 
monitorizare şi evaluare  

 Cadru de performanţă pentru toate programele - Etape şi obiective clare şi 
măsurabile  

 Rezervă de performanţă - 5 % din alocările naţionale (la nivel de stat membru, fond sau 
categorie de regiune) 

 Condiţionalitate ex ante și ex post - Asigurarea existenţei unor condiţii pentru investiţii 
eficiente  

 Condiţionalitate macroeconomică - Aliniere la noua guvernanţă economică  
 Modalități comune de gestiune și control – introducerea declaraţiei de asigurare de 

gestiune şi de verificare şi închiderea anuală a conturilor 
 Sprijinirea programării integrate - aplicarea unor strategii locale de dezvoltare de către 

grupuri comunitare, pe baza abordării LEADER utilizate în cadrul dezvoltării rurale 
 Simplificarea și raționalizarea regulilor de eligibilitate - consolidarea capacităţii 

instituţionale şi administraţii publice eficiente  
 
Dispoziţii generale aplicabile FEDR, FSE şi Fondului de coeziune: 
 Acoperirea geografică a contribuțiilor  - sprijinirea regiunilor europene se va face în 

funcție de gradul de dezvoltare: regiunile mai puţin dezvoltate (acele regiuni al căror PIB pe cap de 
locuitor este mai mic de 75 % din PIB-ul mediu al UE-27), Regiunile de tranziţie (regiunile cu un PIB 
pe cap de locuitor între 75 % şi 90 % din media UE-27), Regiunile mai dezvoltate (regiuni al căror PIB 
pe cap de locuitor este mai mic de 90 % din PIB-ul mediu al UE-27). 
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Experienţa cadrului financiar actual arată că multe state membre au dificultăţi în a absorbi 
volume mari de fonduri UE într-o perioadă limitată de timp. Mai mult, situaţia fiscală din unele state 
membre a îngreunat şi mai mult eliberarea fondurilor pentru a asigura cofinanţarea naţională. În vederea 
facilitării absorbţiei fondurilor, Comisia propune o serie de măsuri: 

 stabilirea la 2,5 % din PIB a plafonului ratelor pentru alocările în domeniul coeziunii 
 reducerea ratelor de cofinanţare la nivelul fiecărei axe prioritare din cadrul programelor 

operaţionale la 75–85 % în regiunile mai puţin dezvoltate şi în regiunile ultraperiferice; 75 % 
pentru programele europene de cooperare teritorială; 60 % în regiunile de tranziţie şi 50 % în 
regiunile mai dezvoltate 

 includerea în contractele de parteneriat a anumitor condiţii cu privire la îmbunătăţirea 
capacităţii administrative. 

 Strategii orientate spre rezultate – introducerea Planului comun de acțiune care va fi 
gestionat în funcţie de realizările şi rezultatele obţinute printr-un program 

 Gestionare și control financiar rațional – presupune găsirea unui echilibru între costurile 
şi riscurile implicate precum și verificarea și înceierea anuală a conturilor. Abordarea bazată pe risc 
reduce costurile administrative şi consolidează asigurarea, întrucât resursele Comisiei sunt folosite mai 
eficient şi direcţionate către zonele în care riscurile sunt mai ridicate 

 ”E-Coeziune” – centralizarea electronică a tuturor datelor beneficiarilor de catre Comisia 
Europeană 
  
 
 

Schimbări ale Politicii de Coeziune 2014-2020, faţă de perioada 2007-2013 
 
 a) Lărgirea sferei instrumentelor financiare 

În comparaţie cu perioada de programare 2007-2013, normele propuse pentru instrumentele 
financiare aferente perioadei 2014-2020 sunt neprescriptive în raport cu sectoarele, beneficiarii, tipurile 
de proiecte şi de activităţi care urmează să fie sprijinite. Statele membre şi autorităţile de gestionare pot 
utiliza instrumente financiare în legătură cu toate obiectivele tematice care intră sub incidenţa 
programelor operaţionale (PO) şi pentru toate fondurile, în cazul în care acest lucru este eficient şi 
eficace. Noul cadru conţine, de asemenea, norme clare care să permită o combinare mai adecvată a 
instrumentelor financiare cu alte forme de sprijin, în special cu subvenţiile, întrucât aceasta stimulează 
mai intens elaborarea de sisteme de asistenţă bine adaptate, care respectă necesităţile specifice ale 
statelor membre sau regiunilor. 
 Instrumentele financiare reprezintă o categorie specială de cheltuieli, iar elaborarea şi punerea 
lor în aplicare cu succes depinde de o evaluare corectă a deficienţelor şi necesităţilor identificate pe 
piaţă. Prin urmare, în contextul unui PO, există o nouă dispoziţie, potrivit căreia instrumentele 
financiare ar trebui să fie elaborate pe baza unei evaluări ex ante, care să fi identificat deficienţele pieţei 
sau situaţiile de investiţii sub nivelul optim, necesităţile respective de investiţii, posibila participare a 
sectorului privat şi valoarea adăugată rezultată a instrumentului financiar în cauză. O astfel de evaluare 
ex ante va duce, de asemenea, la evitarea suprapunerilor şi contradicţiilor dintre instrumentele de 
finanţare puse în aplicare de diferiţi actori pe diverse niveluri. 
 
 b) O nouă gamă de opţiuni de punere în aplicare 

La nivelul statelor membre şi al regiunilor, mediul operaţional al instrumentelor financiare, 
precum şi capacitatea administrativă şi expertiza tehnică, necesare pentru punerea în aplicare a acestora, 
variază în mod semnificativ. Pe acest fond, propunerea Comisiei oferă diverse opţiuni de punere în 
aplicare, dintre care statele membre şi autorităţile de gestionare pot alege cea mai potrivită soluţie. Pot 
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beneficia de sprijin în cadrul politicii de coeziune următoarele instrumente financiare: 
 1. Instrumentele financiare instituite la nivelul UE şi gestionate de către Comisie, în 
conformitate cu regulamentul financiar (gestiune directă). În cadrul acestei opţiuni, contribuţiile PO la 
instrumentele financiare vor fi rezervate pentru investiţii în regiuni şi în acţiuni care intră sub incidenţa 
PO din care au provenit resursele. În materie de gestiune şi control, se aplică aceleaşi norme precum în 
cazul instrumentelor financiare puse în aplicare prin gestiune directă.  

2. Instrumentele financiare instituite la nivel naţional/regional şi gestionate în conformitate cu 
propunerea de regulament de stabilire a unor dispoziţii comune şi cu legislaţia derivată aferentă 
(gestiune partajată).  Prin aceste instrumente, autorităţile de gestionare au posibilitatea de a aloca 
resurse din cadrul programului către: 
 a) instrumentele deja existente sau nou-create, adaptate în funcţie de condiţiile şi de necesităţile 
specifice 
 b) instrumentele standardizate (disponibile pe stoc), în cazul cărora termenii şi condiţiile vor fi 
definite în prealabil şi stabilite printr-un act al Comisiei de punere în aplicare. Aceste instrumente ar 
trebui să fie gata de utilizare pentru o lansare rapidă. 
 3. Instrumentele financiare constând numai în împrumuturi sau garanţii pot fi puse în aplicare 
direct chiar de către autorităţile de gestionare. În astfel de cazuri, autorităţile de gestionare vor fi 
despăgubite în baza împrumuturilor reale oferite sau a sumelor garanţiilor blocate pentru noi 
împrumuturi şi fără posibilitatea de a percepe costuri sau taxe de gestiune din partea fondurilor CSC.   
  

c) Modalităţi de cofinanţare mai flexibile şi stimulente financiare suplimentare 
 1. Pentru contribuţiile la un instrument financiar de la nivelul UE, aflat în gestiunea Comisiei 
(opţiunea 1 de mai sus), trebuie să fie prevăzută o axă prioritară separată în cadrul PO. Rata de  
cofinanţare pentru această axă prioritară poate fi de până la 100%. 
 2. Pentru contribuţiile la instrumentele financiare naţionale sau regionale, aflate în gestiune 
partajată (opţiunile 2 a. şi b. de mai sus), autorităţile de gestionare sunt obligate să aducă contribuţii 
progresive, având în acelaşi timp posibilitatea de a include în declaraţia de plată contribuţiile naţionale 
anticipate care urmează să fie mobilizate la nivelul instrumentului financiar pentru perioada aferentă de 
doi ani (de exemplu, sub formă de co-investiţii efectuate la nivelul destinatarilor finali). În ceea ce 
priveşte calculul contribuţiei progresive, cererile de plată ar trebui să ia în considerare atât cererile de 
capital ale instrumentului financiar în decursul unei perioade de maximum doi ani (în conformitate cu 
planul de afaceri al acestuia), cât şi soldul sprijinului acordat anterior în cadrul PO, însă necheltuit, 
disponibil la nivelul instrumentului financiar, inclusiv contribuţiile naţionale aferente. În materie de 
stimulente financiare, cota de cofinanţare a UE va creşte cu zece puncte procentuale în cazurile în care 
axa prioritară este pe deplin pusă în aplicare prin instrumente financiare.  
  

d) Norme clare de gestiune financiară  
 Bazându-se pe orientările recente adresate statelor membre prin intermediul Comitetului de 
coordonare a fondurilor (COCOF), propunerea Comisiei pentru 2014-2020 prevede continuitate şi 
certitudine în ceea ce priveşte gestiunea financiară a contribuţiilor UE la instrumentele financiare. Noul 
cadru conţine norme clare în materie de calificare a surselor financiare pe diferitele niveluri ale 
instrumentelor financiare şi cerinţe corespunzătoare în materie de eligibilitate şi realizări. Sunt propuse 
următoarele dispoziţii: 

 contribuţiile din partea UE plătite instrumentelor financiare se plasează în conturi purtătoare 
de dobândă deschise în statele membre sau se investesc cu titlu temporar, în conformitate cu 
principiul bunei gestiuni financiare 
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 dobânzile şi alte câştiguri generate la nivelul instrumentului financiar anterior investiţiei în 
beneficiul destinatarilor finali se utilizează în aceleaşi scopuri ca sumele plătite iniţial de UE 

 cota UE din resursele de capital restituite din investiţii se reutilizează pentru noi investiţii prin 
aceleaşi sau prin alte instrumente financiare, în conformitate cu obiectivele PO 

 cota UE din câştigurile, veniturile sau profiturile generate de investiţii se utilizează în 
următoarele scopuri: 
 costuri/onorarii de gestionare 
 remunerarea preferenţială a investitorilor care funcţionează după principiul investitorului 

în economia de piaţă (MEIP) şi care co-investesc la nivelul instrumentului financiar sau 
al destinatarilor finali 

 alte investiţii prin aceleaşi sau alte instrumente financiare, în conformitate cu PO 
 resursele şi câştigurile de capital, precum şi alte câştiguri sau profituri care pot fi atribuite 

contribuţiilor din partea UE pentru instrumentele financiare sunt utilizate în conformitate cu 
obiectivele PO timp de cel puţin 10 ani de la închiderea programului 

  
e) Raportarea simplificată privind evoluţia punerii în aplicare  

 Având în vedere procedurile specifice şi structurile de punere în aplicare aferente instrumentelor 
financiare, disponibilitatea şi raportarea datelor obţinute în urma monitorizării privind utilizarea 
resurselor bugetare provenite din fondurile CSC au o importanţă crucială pentru toate părţile interesate 
din cadrul Politicii de coeziune, întrucât permit concluzionarea cu privire la performanţa reală a 
instrumentelor sprijinite şi modificările care pot fi necesare pentru garantarea eficacităţii acestora. Prin 
urmare, noul cadru le impune autorităţilor de gestionare să trimită Comisiei un raport specific privind 
operaţiunile, care să cuprindă instrumentele financiare într-o anexă la raportul anual privind punerea în 
aplicare.  
  
 

Efectele practice ale noii Politici de Coeziune 
 Propunerea Comisiei prevede ca statele membre şi autorităţile de gestionare să beneficieze de o 
mai mare flexibilitate în elaborarea programelor, atât de a alege între realizarea de investiţii cu ajutorul 
subvenţiilor sau al instrumentelor financiare, cât şi de a selecta cel mai potrivit instrument financiar.  De 
asemenea, aceasta oferă mai multă claritate şi certitudine cadrului juridic al instrumentelor financiare. 

Dintr-o perspectivă bugetară, consolidarea instrumentelor financiare, ca fiind catalizatori de 
resurse publice şi private, va ajuta statele membre şi regiunile să atingă nivelurile de investiţii strategice 
necesare punerii în aplicare a strategiei Europa 2020. Mai mult, având în vedere că instrumentele 
financiare sunt aplicate la scară mai largă şi adaptate corespunzător necesităţilor specifice ale regiunilor 
şi destinatarilor ţintă ale acestora, accesul la finanţare poate fi în mod semnificativ îmbunătăţit în 
beneficiul unei palete largi de actori socio-economici din teritoriu. Acestea vor servi, de exemplu, 
întreprinderilor care investesc în inovaţie, gospodăriilor care doresc să îmbunătăţească performanţa 
locuinţei lor în materie de eficienţă energetică, indivizilor care urmăresc punerea în practică a ideilor lor 
de afaceri, precum şi infrastructurii publice sau proiectelor de investiţii productive care îndeplinesc 
obiectivele strategice ale politicii de coeziune şi furnizează rezultatele aşteptate ale programelor acestea.
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1.2. Context național  
  
 1.2.1. Strategia Europa 2020 în România  
 
 Recomandările specifice fiecărei ţări sunt documente în care Comisia Europeană analizează 
situaţia economică a ţării respective şi furnizează recomandări cu privire la măsurile pe care aceasta ar 
trebui să le adopte în următoarele 18 luni. Recomandările sunt adaptate problemelor specifice cu care se 
confruntă statul membru şi acoperă o gamă largă de subiecte: situaţia finanţelor publice, reforma 
sistemului de pensii, măsuri pentru crearea de locuri de muncă şi combaterea şomajului, chestiuni legate 
de învăţământ şi inovare etc. Recomandările sunt pregătite de către Comisie, dar sunt adoptate definitiv 
la cel mai înalt nivel, de către liderii statelor membre reuniţi în Consiliul European. 
 Economia României a crescut cu 0,7 % în 2012, iar Comisia prevede o redresare modestă în 
2013, creşterea urmând să ajungă la aproximativ 1,6 %, determinată în principal de cererea internă şi de 
investiţii. 
 Piaţa forţei de muncă s-a redresat într-o anumită măsură în 2012, însă persistă provocări, în 
special şomajul ridicat în rândul tinerilor. Şomajul a scăzut de la 7,4 % în 2011, la 7 % în 2012, dar se 
estimează că şomajul în rândul tinerilor, în prezent de aproximativ 23 %, va rămâne la un nivel ridicat. 
 România se confruntă, de asemenea, cu o serie de alte provocări pe termen mediu în încercarea 
de a asigura o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Reprezentând 46 % din media UE, 
PIB-ul pe cap de locuitor al României este unul dintre cei mai relevanţi indicatori ai decalajului de 
dezvoltare a ţării. Printre provocări se numără în special necesitatea de a spori participarea pe piaţa 
forţei de muncă, îmbunătăţirea competitivităţii globale şi reformarea administraţiei publice. Fondurile 
UE pot reprezenta o sursă importantă de investiţii publice pentru a sprijini România în abordarea acestor 
provocări. 
 
 Recomandările Comisiei Europene pentru România (2013- 2014)  
 Comisia a emis câteva recomandări pentru România, menite să o ajute să-şi îmbunătăţească 
performanţa economică. Acestea sunt prezentate în continuare: 

 Punerea în aplicare a unui program preventiv. În 2011, autorităţile române au negociat cu 
Comisia Europeană şi FMI un program preventiv de ajustare economică. În martie 2013, România a 
solicitat în mod oficial prelungirea cu trei luni a acestui program. Prin urmare, analiza finală a 
programului s-a efectua la sfârşitul lunii iunie 2013.  

 Finanţe publice şi un sistem de impozitare sustenabile. Deşi poziţia bugetară s-a 
îmbunătăţit în România, nivelul redus de respectare a obligaţiilor fiscale constituie o provocare majoră, 
iar sustenabilitatea şi adecvarea sistemului de pensii prezintă riscuri medii pe termen lung. Prin urmare, 
România ar trebui să ia măsuri de îmbunătăţire a colectării impozitelor, să egalizeze vârsta de 
pensionare pentru femei şi bărbaţi şi să susţină reforma pensiilor promovând încardarea în muncă a 
lucrătorilor în vârstă.  

 Reformarea sectorului sanitar. În sectorul sanitar din România există inegalităţi majore, 
cauzate în principal de utilizarea ineficientă a resurselor şi de un management defectuos. România 
trebuie să depună eforturi mai mari pentru a spori rentabilitatea sistemului, reducând utilizarea excesivă 
a internărilor în spitale şi îmbunătăţind asistenţa primară şi sistemele de trimitere a pacienţilor.  

 Piaţa muncii, şomajul în rândul tinerilor şi sărăcia. În 2012, România înregistra o rată 
scăzută de ocupare a forţei de muncă în general, iar rata de activitate în rândul tinerilor era printre cele 
mai mici din UE. România trebuie să amelioreze calitatea politicilor vizând activarea forţei de muncă şi 
să pună în aplicare, cât mai repede, Planul naţional pentru angajarea tinerilor. Numărul persoanelor 
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expuse riscului de sărăcie sau de excluziune este, de asemenea, foarte ridicat, copiii fiind printre cei mai 
afectaţi. România trebuie să adopte neîntârziat legislaţia restantă şi să întărească legătura dintre 
transferurile sociale şi măsurile de activare.  

 Reforma învăţământului. România se confruntă cu o provocare majoră în ceea ce priveşte 
creşterea calităţii sistemului de învăţământ şi de formare profesională. Părăsirea timpurie a şcolii este o 
problemă importantă. România ar trebui să pună în aplicare reformele şi, în acelaşi timp, să îşi dezvolte 
capacitatea administrativă. Învăţământul terţiar trebuie adaptat la nevoile pieţei muncii, iar accesul 
persoanelor dezavantajate ar trebui îmbunătăţit.  

 Modernizarea administraţiei publice. Capacitatea administrativă redusă este o preocupare 
majoră pentru România, care contribuie la o rată scăzută de absorbţie a fondurilor UE. Prin urmare, 
trebuie consolidată guvernanţa şi calitatea administraţiei publice.  

 Mediul de afaceri. Provocările majore cu care se confruntă România în acest domeniu sunt 
un mediu de afaceri slab dezvoltat şi sprijinul scăzut acordat cercetării şi dezvoltării. Autorităţile 
române ar trebui să asigure servicii de e-guvernare eficiente şi să facă eforturi pentru a facilita accesul la 
finanţare şi pentru a reduce numărul de proceduri administrative pe care trebuie să le îndeplinească 
IMM-urile. De asemenea, România ar trebui să amelioreze eficienţa şi independenţa sistemului judiciar, 
precum şi eficienţa politicilor de prevenire şi combatere a practicilor de corupţie, în special în domeniul 
achiziţiilor publice.  

 Energie şi transporturi. România înregistrează un grad scăzut de competitivitate şi eficienţă 
în sectorul energetic şi în cel al transporturilor. Ea ar trebui să asigure liberalizarea preţurilor la gaze şi 
electricitate, să consolideze guvernanţa întreprinderilor de stat şi a organismelor de reglementare şi să 
finalizeze conexiunile transfrontaliere. Infrastructura pentru conexiunile de bandă largă este cea mai 
slab dezvoltată din UE, aspect care ar trebui remediat. În sectorul transporturilor, este nevoie de un plan 
amplu pe termen lung.  
  

În prezent, România a finalizat punerea în aplicare a celui de-al doilea program de ajustare 
economică împreună cu UE şi cu FMI. Programul s-a încheiat după efectuarea unei analize finale în 
vara anului 2013. Rezultatele sunt următoarele : 

 Finanțe publice: Procedura aplicabilă deficitelor excesive, care a vizat România, s-a încheiat în 
iunie 2013. Guvernanța fiscală a fost îmbunătățită cu ajutorul unei legi a responsabilității 
bugetare, al înființării unui consiliu bugetar, al reformei sistemului de pensii și al unor măsuri 
destinate îmbunătățirii procesului de întocmire a bugetului. Cu toate acestea, plata arieratelor 
guvernului, sustenabilitatea finanțelor publice și eficiența sistemului de sănătate reprezintă în 
continuare o problemă. O altă provocare o constituie nivelul scăzut de respectare a normelor 
fiscale, ceea ce conduce la scăderi semnificative ale veniturilor, în special în domeniul TVA și al 
impozitării veniturilor salariale. 

 Sectorul financiar: S-au întreprins o serie de măsuri în vederea consolidării sectorului 
financiar: cadrul de rezoluție bancară a fost întărit, fondurile de garantare a depozitelor au fost 
consolidate și au fost introduse standarde internaționale de raportare pentru întregul sector 
bancar. Au fost adoptate măsuri menite să descurajeze și mai mult creditarea în valută, fără 
acoperire, a consumatorilor și IMM-urilor. Chestiunea deteriorării continue a calității activelor 
este abordată cu ajutorul unor noi măsuri.  

 Creștere și competitivitate: Printre provocările semnificative în materie de competitivitate cu 
care se confruntă România se numără prevalența sectoarelor cu tehnologie scăzută și medie, 
investițiile publice și private reduse în C-D, productivitatea scăzută în industrie și servicii, 
precum și dificultățile de creștere întâmpinate de întreprinderi. O strategie națională în materie 
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de competitivitate care să includă toate aceste domenii de politică este în curs de dezvoltare. 
Restructurarea întreprinderilor de stat, precum și îmbunătățirea guvernanței și a performanțelor 
acestora, în special în sectorul transporturilor și al energiei, au fost lente. Deficiențele 
administrației publice rămân o provocare majoră pentru creștere și competitivitate, împiedicând 
absorbția fondurilor UE. Planurile de acțiune concepute în vederea îmbunătățirii eficacității 
administrației publice sunt implementate într-un ritm lent. O strategie pentru consolidarea 
administrației publice este în curs de elaborare pentru sfârșitul anului 2013. Succesul planului de 
acțiune prioritar la nivel național privind creșterea absorbției fondurilor UE a fost foarte limitat, 
deși s-a înregistrat o creștere a gradului de absorbție a fondurilor UE. 

 Ocuparea forței de muncă și politici sociale: Rata totală a șomajului în România este relativ 
redusă, dar se află în creștere (7,5 % în septembrie 2013). Cu toate acestea, șomajul în rândul 
tinerilor este ridicat (23 %), în timp ce rata globală de ocupare a forței de muncă a fost de numai 
63,8 % în 2012. În 2013, autoritățile române au implementat un plan național pentru a stimula 
ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. O strategie națională de ocupare a forței de muncă 
pentru perioada 2013-2020 este în curs de elaborare, fiind destinată tinerilor, lucrătorilor în 
vârstă, persoanelor care lucrează în agricultură, femeilor și categoriilor vulnerabile. Începând cu 
anul 2011, este în curs de aplicare o lege privind exercitarea unor activități desfășurate de zilieri 
pentru a combate munca fără forme legale. Reducerea sărăciei rămâne o provocare majoră 
pentru România. O reformă a sistemului de asistență socială lansată în 2011 ar trebui să 
contribuie la sporirea eficienței și a eficacității prestațiilor de asistență socială.  

 
 
 
 
1.2.2. Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Obiective strategice 

naționale 2020 – 2030 cu referire la cele din 2013 
 
 
 Elementul definitoriu al acestei strategii este racordarea României la o nouă filozofie a 
dezvoltării, proprie Uniunii Europene și larg împărtășită pe plan mondial - cea a dezvoltării durabile.  
 Se cunoaște că, Terra are o capacitate limitată de a satisface cererea crescândă de resurse 
naturale din partea sistemului socio-economic și de a absorbi efectele distructive ale folosirii lor. 
Schimbările climatice, fenomemnele de eroziune și deșertificare, poluarea solului, apei și aerului, 
reducrerea suprafeței sistemelor forestiere, tropicale și a zonelor umede, dispariția sau periclitarea 
existenței unui număr mare de specii de plante și animale, epuizarea accelerată a resurselor naturale 
neregenerabile au început să aibă efecte negative, măsurabile asupra dezvoltării socio-economice și 
calității vieții oamenilor.  
 Conceptul de Dezvoltare Durabilă are ca premisă constatarea că omenirea este un subsistem al 
ecosferei, dependent de fluxurile de materie și energie din cadrul acesteia, de stabilitatea și capacitatea 
ei de autoreglare. Cu toate progresele pe care România le-a făcut în ultimii ani, încă mai are o economie 
bazată pe consum intensiv de resurse, o societate și o administrație aflate încă în căutarea unei viziuni 
unitare și un capital natural afectat de riscul unor deteriorări ce pot deveni ireversibile. Politicile publice 
care se elaborează, precum Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României, urmăresc 
restabilirea și menținerea unui echilibru rațional, pe termen lung, între dezvoltarea economică și 
integritatea mediului natural în forme înțelese și acceptate de societate. 
 Prin Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României se stabilesc obiective concrete 
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pentru trecerea treptată 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 natura. 

Obiectivele stabilite prin Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă a României sunt prezentate 
în cele ce urmează:  

 
 Schimbările climatice și energia curată  

 Obiectiv general: Prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea energiilor de gaze cu efect de 
seră, precum și a efectelor negative ale acestora asupra societății și a mediului.  
 Obligațiile ce revin României privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, sunt de 
reducere cu 20 % a emisiilor de gaze, până în anul 2020, comparativ cu nivelul anului 1990 și creșterea 
în acelați timp a eficienței energetice cu 20%, precum și un consum minim de 10% de biocarburant din 
consumul total în domeniul transporturilor. De asemenea, un domeniu de importanță majoră îl au 
utilizarea surselor regenerabile de energie .  
 Obiectivul strategic național 2013 : Satisfacerea necesarului de energie pe termen scurt şi 
mediu şi crearea premiselor pentru securitatea energetică a țării pe termen lung conform cerințelor unei 
economii moderne de piață, în condiții de siguranță și competitivitate; îndeplinirea obligațiilor asumate 
în baza Protocolului de la Kyoto privind reducerea cu 8% a emisiilor de gaze cu efect de seră; 
promovarea și aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice și respectarea 
principiilor dezvoltării durabile. 
 Principalele direcții strategice în domeniul politicii energetice, pe care România trebuie să-și 
mobilizeze cu prioritate eforturile în conformitate cu obiectivele convenite la nivel european, sunt :  
 a) Securitatea energetică: Menținerea suveranității naționale asupra resurselor primare de 
energie şi respectarea opțiunilor naționale în domeniul energiei; creșterea siguranței ofertei de energie şi 
menținerea unui grad acceptabil de dependență față de importuri prin diversificarea surselor de import, a 
resurselor energetice proprii, a rutelor și reţelelor de transport naționale și regionale; cooperarea 
regională pentru protecția infrastructurii critice în domeniul energiei. 
 b) Dezvoltarea durabilă: Îmbunătățirea eficienței energetice pe întregul lanț resurse-producţie-
transport-distribuţie-consum final, prin optimizarea proceselor de producție și distribuție și prin 
reducerea consumului total de energie primară raportat la valoarea produselor sau serviciilor; creșterea 
ponderii energiei produse pe baza resurselor regenerabile în consumul total şi în producția de 
electricitate; utilizarea rațională şi eficientă a resurselor primare neregenerabile şi scăderea progresivă a 
ponderii acestora în consumul final; promovarea producerii de energie electrică și termică în centrale de 
cogenerare de înaltă eficiență; valorificarea resurselor secundare de energie; susținerea activitaților de 
cercetare-dezvoltare-inovare în sectorul energetic, cu accent pe sporirea gradului de eficiență energetică 
și ambientală; reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului şi respectarea 
obligațiilor asumate în privința reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a emisiilor de poluanți 
atmosferici. 
 c) Competitivitatea: Continuarea dezvoltării și perfecționării piețelor concurențiale de energie 
electrică, gaze naturale, petrol, uraniu, cărbune, servicii energetice; promovarea surselor regenerabile cu 
ajutorul certificatelor verzi, în contextul integrării regionale; pregatirea pieței de certificate albe privind 
utilizarea eficientă a energiei; participarea la schema comunitară de comercializare a certificatelor de 
emisii de gaze cu efect de seră; liberalizarea tranzitului de energie și asigurarea accesului constant și 
nediscriminatoriu al participanților din piață la rețelele de transport, distribuție şi la interconexiunile 
internaționale; dezvoltarea infrastructurii energetice; continuarea procesului de restructurare şi 
privatizare în sectoarele energiei electrice, termice și gazelor naturale; continuarea procesului de 
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restructurare în sectorul de extracție și utilizare a lignitului în vederea creșterii profitabilității și 
accesului pe piața de capital; înființarea bursei regionale de energie și participarea în continuare a 
României la procesul de consolidare a piețelor energetice la nivel european. 
 Obiectiv strategic național 2020 :  Asigurarea funcționării eficiente și în condiții de siguranță a 
sistemului energetic național, atingerea nivelului mediu actual al UE în privința intensității și eficienței 
energetice; îndeplinirea obligațiilor asumate de România în cadrul pachetului legislativ „Schimbări 
climatice și energie din surse regenerabile” și la nivel internaițonal în urma adoptării unui nou acord 
global în domeniu; promovarea și aplicarea unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice și 
respectarea principiilor dezvoltării durabile. 
 Emisiile din sectoarele ETS (operatorii economici care fac parte din schema de comercializare a 
certificatelor de emisii) vor fi reglementate prin uniformizarea la nivel european a metodelor de alocare 
şi distribuire a certificatelor. Se prevede ca, pentru anul 2020, numarul total de certificate de emisii de 
gaze cu efect de seră la nivel european să fie redus cu 21% față de numărul acestora în anul 2005. Ținta 
avută în vedere de România este ca, la nivelul anului 2020, ponderea energiei electrice produse din 
surse regenerabile să ajungă la 38%. 
 Obiectiv strategic național 2030: Alinierea la performanțele medii ale UE privind indicatorii 
energetici și de schimbări climatice; îndeplinirea angajamentelor în domeniul reducerii emisiilor de gaze 
cu efect de seră în concordanţă cu acordurile internaționale și comunitare existente și implementarea 
unor măsuri de adaptare la efectele schimbărilor climatice. 
 Se va extinde utilizarea tehnologiilor curate de producere a energiei electrice şi căldurii bazate 
pe surse de energie și centrale electrice cu emisii foarte reduse de carbon, prevăzute cu facilități pentru 
captarea și stocarea geologică a dioxidului de carbon. Va continua construirea de centrale şi amenajări 
hidrotehnice care să prelucreze 15- 20% din potențialul hidroenergetic amenajabil dar încă nevalorificat. 
În vederea acoperirii necesarului de energie electrică pentru dezvoltarea economică și consum se vor 
realiza suplimentar 2 unitați nuclearo-electrice. Se va continua reabilitarea termică a circa 40% din 
fondul existent de clădiri multietajate precum şi dezvoltarea de proiecte de clădiri pasive sau cu 
consumuri energetice foarte reduse (15-50 kWh/m2/an). 
 

 Transport durabil  
 Obiectiv strategic general: Asigurarea ca sistemele de transport să satisfacă nevoile economice, 
sociale și de mediu ale societății, reducând, în același timp, la minimum impactul lor nedorit asupra 
economiei, societății și mediului. 
 Obiectiv strategic naţional 2013: Promovarea unui sistem de transporturi în România care să 
faciliteze mișcarea în siguranță, rapidă și eficientă a persoanelor și mărfurilor la nivel național și 
internațional, în conformitate cu standardele europene . 
 Obiectiv strategic național 2020: Atingerea nivelului mediu actual al UE în privința eficienței 
economice, sociale și de mediu a transporturilor și realizarea unor progrese substanțiale în dezvoltarea 
infrastructurii de transport. 
 Obiectiv strategic național 2030: Apropierea de nivelul mediu al UE la toți parametrii de bază 
ai sustenabilității în activitatea de transporturi. 
 Este previzibil ca, progresiv, după anul 2020, să se finalizeze majoritatea proiectelor de 
modernizare și dezvoltare începute și în special cele ce vor fi incluse în perioada de programare 2018-
2024, iar prioritățile să se concentreze pe atingerea standardelor comunitare ale serviciilor oferite pe 
Rețeaua Principală de Trafic Intens TEN-T, pe rețeaua modernizată și dezvoltată (în mod firesc, vor 
exista diferențe între previziuni și rezultatele efective, acestea urmând să fie revizuite și corectate 
periodic). Se va extinde sistemul coordonat de gestionare a traficului și vor fi introduse sisteme noi de 
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tarife pentru folosirea infrastructurii de către diferite grupuri de utilizatori. 
 

 Producție și consum durabile  
 Obiectiv strategic general: Promovarea unor practici de consum și producție sustenabile. Într-o 
economie de piață ca a noastră este necesar a corecta, prin politici adecvate, mentalitatea consumetristă 
și a apetitului de a maximiza câștigurile pe termen scurt.  
 Obiectiv strategic național 2013: Gestionarea eco-eficientă a consumului de resurse și 
valorificarea maximală a acestora prin promovarea unui model de consum și producție care să permită o 
creștere economică sustenabilă pe termen lung și apropierea treptată de nivelul mediu de performanță al 
ariilor UE. 
 Din acest punct de vedere cel mai eficient segment este segmentul serviciilor. Luând ca bază de 
referințăa anul 2005, se constată că productivitatea totală a resurselor consumate în sectorul serviciilor a 
fost substanțial mai mare decât în industrie și în construcții. Desi structura și calitatea serviciilor în 
România nu este încă adaptată la cerințele unei economii moderne, acest sector de activitate este 
singurul în care valoarea adaugată este superioară consumului de resurse (cu 39,3%). 
 Obiectiv strategic național 2020: Decuplarea creșterii economice de degradarea mediului prin 
inversarea raportului dintre consumul de resurse și crearea de valoare adaugată și apropierea de indicii 
medii de performanță ai UE privind sustenabilitatea consumului și producției.  
 Ținta principală este accelerarea dezvoltării în ansamblu a sectorului de servicii și a contribuției 
acestuia la creșterea produsului intern brut astfel încât să se atingă o pondere de circa 60%. Paralel, se 
va stimula, prin mijloace compatibile cu economia de piaţă şi cu reglementările UE, dezvoltarea 
ramurilor de producţie de bunuri şi servicii cu consumuri minime de energie şi materiale dar cu valoare 
adaugată ridicată. Se va asigura apropierea de nivelul mediu al ariilor UE în privința aplicării 
tehnologiei informațiilor și comunicărilor, inclusiv prin acoperirea cu conexiuni broadband şi oferirea 
unor servicii de calitate pentru utilizatorii individuali, autoritățile publice şi mediul de afaceri. 
 Se vor generaliza practicile UE de aplicare a criteriilor de performanță ecologică, economică și 
socială în achizițiile publice (achiziții publice durabile), de dezvoltare și implementare a tehnologiilor 
eco-eficiente și de conștientizare a publicului larg asupra virtuițlor și avantajelor directe ale unui model 
sustenabil de producițe şi consum. 
 Obiectiv strategic național 2030 : Apropierea de nivelul mediu realizat la acea dată de țările 
membre UE din punctul de vedere al producției și consumului durabile. 
 

 Conservarea și gestionarea resurselor naturale  
 Obiectiv strategic general: Îmbunătățirea gestionării resurselor naturale și evitarea exploatării 
lor excesive, recunoașterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme. 
 Obiectiv strategic național 2013:  Reducerea decalajului existent față de alte state membre ale 
UE cu privire la infrastructura de mediu, atât din punct de vedere cantitativ cît şi calitativ, prin 
dezvoltarea unor servicii publice eficiente în domeniu, conforme conceptului de dezvoltare durabilă şi 
cu respectarea principiului «poluatorul plătește». 
 Obiectiv strategic național 2020: Atingerea nivelului mediu actual al țărilor UE la parametrii 
principali privind gestionarea responsabilă a resurselor naturale. 
 Obiectiv strategic național 2030: Apropierea semnificativă de performanțele de mediu ale 
celorlalte state membre UE din acel an.  
 România se va alinia, în linii generale, la cerinețle și standardele UE privind gestionarea apei şi 
apelor uzate, în conformitate cu proiecțiile preliminare ale Planului de management al bazinelor 
hidrografice. Se prevede atingerea obiectivelor de mediu pentru toate corpurile de apă din România. 
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Vor fi reanalizate priorităţile de acțiune în domeniul gestionării deșeurilor, îmbunătățirii calității aerului, 
conservării biodiversității și patrimoniului natural, precum și prevenirii dezastrelor naturale pe baza 
rezultatelor obținute în perioada anterioară de referință, și se vor stabili noi obiective în conformitate cu 
politicile UE și tendințele predominante pe plan mondial. 
 

 Sănătatea publică  
 Obiectiv strategic general: Promovarea unor servicii medicale de calitate în condiții de egalitate 
și îmbunătățirea protecției împotriva amenințărilor la adresa sănătății. 
 Principalele direcții de activitate:  
 a) Creșterea accesibilității la serviciile medicale 
 b) Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii furnizorilor de servicii medicale și dotarea 
acestora cu aparatură, echipamnte și mijloace de transport specifice prin construirea a 28 spitale de 
urgență noi, reabilitarea a 15 spitale județene de urgență 
 c) stabilirea listei de medicamente esențiale pentru sănătatea populației care să fie total sau 
parțial acoperite prin sistemul de asigurări sociale de sănătate 
 d) Creșterea calității serviciilor medicale 
 e) Îmbunătățirea finanțării sistemului de sănătate prin creșterea transparenței în utilizarea 
fondurilor 
 f) Descentralizarea sistemului sanitar prin transfer de competențe, atribuții și responsabilități 
către administrația publică locală  
 g) Reorganizarea instituţională a Ministerului Sănătății Publice, a structurilor din subordinea sau 
coordonarea sa 
 Obiectiv strategic național 2020: Atingerea unor parametri apropiați de nivelul mediu actual al 
stării de sănătate a populației și al calității serviciilor medicale din celelalte state membre ale UE; 
integrarea aspectelor de sănătate și demografice în toate politicile publice ale României 
 Obiectiv național 2030: Alinierea deplină la nivelul mediu de performanță, inclusiv sub 
aspectul finanțării serviciilor de sănătate, al celorlalte state membre ale UE. 
 România se va alinia, în linii generale, la cerințele și standardele UE privind accesul la serviciile 
de bază privind asistența de urgență, asistența medicală primară, controlul cancerului, asigurarea cu 
servicii de sănătate mintală la nivelul comunității. 
 

 Incluziunea socială, demografia și migrația  
 Obiectiv strategic general: Crearea unei societăți bazate pe incluziune socială prin luarea în 
considerare a solidarității între generații și asigurarea creșterii calității vieții cetățenilor ca o condiție a 
bunăstării individuale durabile.  
 Obiectiv strategic național 2013: Crearea unui cadru legislativ, instituțional și participativ 
modern pentru reducerea riscurilor de sărăcie și excluziune socială, promovarea coeziunii sociale, 
egalității de șanse și diversității culturale, precum și pentru gestionarea responsabilă a fenomenelor 
demografice și migrației. 
 Este un fapt că evoluțiile demografice în România sunt îngrijorătoare, cu trenduri negative pe 
termen lung. Conform estimărilor convergente din surse naționale și internaționale, fară a lua în 
considerare migrația externă, dar admițând o creștere considerabilă a speranței de viață la naștere, 
populația României ar putea să scadă de la 21,5 milioane locuitori în 2007 la 21,2 milioane în 2013, la 
20,8 milioane în 2020 şi la 19,7 milioane în 2030, urmând să ajungă la 16,7 milioane la mijlocul 
secolului. Consecințele acestor evoluții sunt considerabile în toate domeniile vieții economico-sociale 
(forța de muncă, educație și formare profesională, servicii sociale şi de sănătate, dezvoltare regională 
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etc.). 
 Obiectiv strategic 2020: Promovarea consecventă, în noul cadru legislativ şi instituțional, a 
normelor şi standardelor UE cu privire la incluziunea socială, egalitatea de şanse şi sprijinirea activă a 
grupurilor defavorizate; punerea în aplicare, pe etape, a Strategiei Naționale pe termen lung privind 
populaţia şi fenomenele migratorii. 
 Obiectiv strategic 2030: Apropierea semnificativă de nivelul mediu al celorlalte state membre 
ale UE în privinţa coeziunii sociale şi a calităţii serviciilor sociale. 
 Pentru a asigura cresterea calitații vieţii cetățenilor şi persoanelor rezidente în România şi pentru 
reducerea şi inversarea declinului demografic, vor fi urmărite următoarele obiective orientative: 
 • Înscrierea pe o tendinţă sigură de diminuare a reducerii numărului populaţiei generale 
 • Reducerea ratei sărăciei la un nivel comparabil cu media UE din acel an 
 • Asigurarea accesului tuturor cetățenilor şi rezidenţilor la servicii de sănătate, educație şi sociale 
de calitate 
 • Asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor persoanelor pe piața muncii 
 • Cuprinderea tuturor persoanelor apte de muncă în sistemul de educaţie şi formare profesională 
continuă, inclusiv a celor în vârstă de peste 50 de ani. 
 

 Sărăcia globală și sfidările dezvoltării durabile  
 Obiectiv strategic general: Promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel global și 
asigurarea punerii de acord a politicilor interne și externe ale Uniunii Europene cu principiile 
Dezvoltării Durabile și angajamentele sale în această privință.  
 Obiectiv strategic  național 2013: Implementarea instrumentelor legislative şi instituţionale 
aferente statutului României de țara donatoare de asistenţă pentru dezvoltare, conform obligațiilor de 
stat membru al UE; stabilirea priorităților şi modalităților de acțiune, şi alocarea în acest scop a circa 
0,25% din venitul naţional brut (VNB) în 2013 şi 0,33% în 2015. 
 Obiectiv strategic național 2020: Conturarea domeniilor specifice de aplicare a expertizei și 
resursele disponibile în România în slujba asistenței pentru dezvoltare și alocarea în acest scop a circa 
0,50 % din venitul național brut. 
 Obiectiv strategic național 2030 : Alinierea completă a României la politicile Uniunii 
Europene în domeniul cooperării pentru dezvoltare, inclusiv din punctul de vedere al alocărilor bugetare 
ca procent din venitul naţional brut.  
  

 Educație și formare profesională  
 Obiectiv strategic național 2013:  Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivității 
prin corelarea educației şi învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii şi asigurarea oportunității 
sporite pentru participarea viitoare pe o piață a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă. 
 Obiectiv strategic național 2020: Atingerea nivelului mediu de performanță al UE în domeniul 
educației şi formării profesionale, cu excepția serviciilor în mediul rural şi pentru grupurile 
dezavantajate, unde țintele sunt cele ale UE pentru 2010.  
 Obiectiv strategic național 2030: Situarea sistemului de învațământ şi formare profesională din 
România la nivelul performanțelor superioare din UE; apropierea semnificativă de nivelul mediu al UE 
în privința serviciilor educaționale oferite în mediul rural şi pentru persoanele provenite din medii 
dezavantajate sau cu dizabilități.  
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 Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, inovarea  
 Obiectiv strategic național 2013: Atingerea mediei UE la indicatorii de bază ce descriu 
structura și performanța sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare  
 Obiectiv strategic național 2020: Încadrarea cercetării românești în fluxul principal al 
evoluțiilor științifice și tehnologice din UE; generalizarea activităților inovative; apariția unor centre de 
excelență cu impact internațional  
 Obiectiv strategic național 2030: Statornicirea principalelor elemente ale societății și 
economiei bazate pe cunoaștere; contribuții esențiale ale cercetării românești la realizarea obiectivelor 
complexe ale dezvoltării durabile  
 
 
 
 
 
 1.2.3. Strategia pentru Transport Durabil 2007-2013, 2020, 2030 
 
 

Obiectivul general 
Obiectivul general îl reprezintă dezvoltarea echilibrată a sistemului naţional de transport care să 

asigure o infrastructură şi servicii de transport moderne şi durabile, dezvoltarea sustenabilă a economiei 
şi îmbunătăţirea calităţii vieţii.  

Atingerea acestui obiectiv va contribui în mod direct la asigurarea dezvoltării durabile a 
sectorului transporturi, a economiei şi a mediului, la creşterea gradului de accesibilitate a României, 
asigurarea inter-modalităţii sistemului de transport, promovarea dezvoltării echilibrate a tuturor 
modurilor de transport şi îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor. 
 

Obiectivele specifice avute în vedere pentru atingerea obiectivului general sunt: 
 Modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport de interes european şi naţional, creşterea 

condiţiilor de siguranţă şi a calităţii serviciilor 
 Liberalizarea pieţei interne de transport; 
 Stimularea dezvoltării economiei şi a competitivităţii;  
 Întărirea coeziunii sociale şi teritoriale la nivel regional şi naţional; 
 Compatibilitatea cu mediul înconjurător. 

 
Direcții de acțiune 
Direcţiile de acţiune se desfăşoară în trei faze prin care se creează cadrul pentru avansarea 

progresivă a compatibilităţii sistemului naţional de transport cu politicile europene şi principiile 
dezvoltării durabile, respectiv:  

 2007-2013 – acţiuni pentru reconfigurarea reţelei naţionale de transport; evaluarea şi 
prioritizarea proiectelor de dezvoltare şi modernizare a reţelei de transport de interes naţional 
şi european (TEN-T) şi a conexiunilor cu reţeaua naţională; asigurarea condiţiilor de 
derulare a acţiunilor demarate anterior anului 2007; evaluarea şi introducerea alternativelor 
modale şi tehnice; evaluarea şi introducerea politicilor de mediu şi dezvoltare durabilă;  

 2014-2020 – acţiuni pentru realizarea integrării graduale a reţelei şi serviciilor; asigurarea 
condiţiilor financiare şi tehnice pentru implementarea graduală/etapizată a proiectelor de 
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modernizare şi dezvoltare; consolidarea tendinţelor de restructurare modală; finalizarea 
procesului de liberalizare a pieţei interne de transport; implementarea graduală a politicilor 
de mediu şi dezvoltare durabilă;  

 2021-2030 – acţiuni pentru avansarea modernizării şi dezvoltării reţelelor şi serviciilor; 
asigurarea condiţiilor financiare şi tehnice pentru finalizarea proiectelor de modernizare şi 
dezvoltare; construirea unui sistem integrat de transport; generalizarea implementării 
politicilor de mediu şi dezvoltare durabilă. 

Atingerea obiectivelor şi implementarea acţiunilor stabilite pentru realizarea unui transport 
durabil va avea efecte benefice directe la nivelul tuturor structurilor sistemului de transport – 
administratori de infrastructuri, operatori de transport şi servicii conexe transporturilor, beneficiari ai 
serviciilor de transport (persoane, unităţi de producţie, distribuţie, desfacere)  

Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării acţiunilor sunt:  
 mărirea capacităţii de transport (30% - 100%), creşterea siguranţei circulaţiei şi navigaţiei şi 

a securităţii mărfurilor şi persoanelor (25% - 50%);  
 creşterea accesibilităţii pe rute şi destinaţii(20% - 50%), reducerea timpului mediu de 

călătorie (20% - 40%);  
 creşterea şi diversificarea ofertei de transport mărfuri (20% - 40%) şi a calităţii serviciilor 

(25% - 45%);  
 diversificarea şi creşterea calităţii serviciilor în transportul de persoane (20% - 40%), 

sporirea confortului călătorilor (30% - 60%);  
 creşterea nivelului parametrilor de exploatare la administrator (20% - 40%) şi la operatorii 

de transport (25% - 45%): optimizarea şi reducerea cheltuielilor anuale cu exploatarea şi 
întreţinerea la administrator (15% - 30%) şi la operatorii de transport (20% - 40%);  

 creşterea veniturilor proprii anuale la administrator (20% - 40%) şi la operatorii de servicii 
de transport (45% - 80%);  

 atingerea graduală a gradului de accesibilitate existent în zonele metropolitane din Europa 
(80% - 100%);  

 creşterea participării sectorului transporturi în formarea PIB (la 12% - 15%);  
 reducerea consumului energetic specific/cal km, t km (10% - 20%);  
 creşterea gradului de utilizare a rezultatelor cercetării – dezvoltării – inovării (40% - 60%);  
 diminuarea impacturilor globale ale transporturilor (încadrarea în obiectivele stabilite pentru 

România privind Plafoanele Naţionale de Emisii) şi ale impactului cu mediul înconjurător 
(5% - 20%);  

 reducerea depăşirilor actuale ale nivelelor limită a calităţii aerului în oraşe şi pentru poluanţi 
unde transportul constituie sursa principală de poluare (5% - 15%);  

 creşterea accesului populaţiei la infrastructura serviciilor publice (20% - 40%);  
 creşterea gradului de asigurare a serviciului public de transport persoane pentru zonele greu 

accesibile, cu densitate mică a populaţiei şi nuclee dispersabile şi pentru persoanele cu 
handicap (25% - 45%);  

 asigurarea protecţiei sociale pentru unele categorii de persoane stabilite prin lege (80% - 
100%).  
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1.3.  Context regional  
   

1.3.1. Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională a României 2014-2020 
 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională este instrumentul fundamental prin care 
România va încerca să recupereze cât mai rapid disparitățile de dezvoltare socio-economică faţă de 
Uniunea Europeană. SNDR este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi socială 
(Cohesion Policy) și reprezintă documentul de planificare strategică şi programare financiară 
multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi stimula dezvoltarea socio-economică a 
României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene. 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Regională a României are aceleași obiective ca și Politica 
de Coeziune a Uniunii Europene 2014-2020 și se focalizează pe domeniile semnificative pentru 
dezvoltare, precum:  

 creşterea economică si sectorul IMM 
 transporturile 
 dezvoltarea urbană și rurală 
 protecţia mediului 
 ocuparea si formarea profesională 
 educaţia 

 Aceste domenii se doresc a fi susținute în toate cele 8 regiuni ale României, prin programe de 
dezvoltare regională, specifice fiecărei regiuni.  

 
Regiunile de dezvoltare ale României 

 
Cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, stabilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvoltării 

regionale, modificată prin Legea nr. 315/2004, cu respectarea Regulamentului CE nr. 1059/2003, 
referitor la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistică a unităților teritoriale, sunt: 

 Regiunea 1: Nord-Est, include 6 județe: Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui 
 Regiunea 2: Sud-Est, include 6 județe: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea 
 Regiunea 3: Sud Muntenia, include 7 județe: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, 

Prahova, Teleorman 
 Regiunea 4: Sud-Vest Oltenia, include 5 județe: Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea 
 Regiunea 5: Vest, include 4 județe: Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, Timiş 
 Regiunea 6: Nord-Vest, include 6 județe: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu 

Mare, Sălaj 
 Regiunea 7: Centru, include 6 județe: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu 
 Regiunea 8: Bucureşti-Ilfov, include capitala Bucureşti şi Judeţul Ilfov 
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Fig.1. Regiunile de dezvoltare ale României 
 
Regiunile de dezvoltare reprezintă cadrul pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea şi 

evaluarea politicilor de dezvoltare regională, inclusiv a strategiilor de dezvoltare regională şi a 
programelor de coeziune economică şi socială.  
 
 

Obiectivele Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională a României 
Obiectiv general: Îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii, prin asigurarea bunăstării, protecţiei 

mediului şi coeziunii economice şi sociale pentru comunităţi sustenabile capabile să gestioneze 
resursele în mod eficient şi să valorifice potenţialul de inovare şi dezvoltare echilibrată economică şi 
socială al regiunilor. 
 Acest obiectiv se corelează cu obiectivul european privind creşterea competitivităţii Regiunilor 
şi promovarea echităţii prin prevenirea marginalizării zonelor cu probleme de dezvoltare economică şi 
socială. 
 Este necesar ca diferitele probleme specifice fiecărei regiuni să fie abordate în mod diferenţiat, 
iar procesul de luare a deciziilor la nivel naţional să reflecte acest lucru. Astfel, toate regiunile vor 
participa în mod echilibrat la procesul de dezvoltare socio-economică, prin valorificarea potenţialului 
local şi rezolvarea problemelor specifice diferitelor zone ale ţării. 
 

Obiective specifice 
Pentru realizarea obiectivului general al SNDR, au fost stabilite următoarele obiective specifice: 
 Creşterea rolului şi funcţiilor oraşelor şi municipiilor în dezvoltarea regiunilor prin investiţii 

care să sprijine creşterea economică, protejarea mediului, îmbunătăţirea infrastructurii 
edilitare urbane şi coeziunea socială 

 Creşterea eficienţei energetice în sectorul public şi/sau rezidenţial pentru a contribui cu 
reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 în conformitate cu Strategia Europa 2020 

 Creşterea gradului de accesibilitate a regiunilor prin îmbunătăţirea mobilităţii regionale şi 
asigurarea serviciilor esenţiale pentru o dezvoltare economică sustenabilă şi favorabilă 



             Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei  

         2014-2020 

Pagina 25  
 

incluziunii 
 Regenerarea zonelor defavorizate şi stimularea incluziunii sociale a comunităţilor 

marginalizate, prin crearea premiselor necesare pentru asigurarea serviciilor esenţiale şi 
condiţiilor decente de trai 

 Creşterea economiilor regionale prin dezvoltarea infrastructurii specifice inovării şi 
cercetării, precum şi stimularea competitivităţii IMM-urilor 

 Stimularea dezvoltării competitive şi durabile a turismului la nivel regional şi local prin 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, cu potenţial turistic şi crearea şi modernizarea 
infrastructurii specifice de turism 

 Protecţia şi îmbunătăţirea mediului prin creşterea calităţii serviciilor de apă, reabilitarea 
siturilor industriale poluate şi abandonate şi luarea unor măsuri de prevenire a riscurilor şi de 
creştere a capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă. 

Prin aceste obiective specifice, SNDR îşi propune să sprijine o mai bună dezvoltare şi integrare a 
economiilor regionale, prin susţinerea oraşelor şi prin încurajarea tuturor iniţiativelor de dezvoltare, 
menite să stimuleze relaţiile dintre judeţele învecinate.   
 

Priorităţi de dezvoltare 
Analiza socio-economică fundamenatează necesitatea sprijinirii prin intermediul SNDR a 

următoarelor priorități de dezvoltare: 
1. Dezvoltare urbană durabilă integrată 

Obiectiv: creşterea rolului funcţiilor oraşelor şi municipiilor în dezvoltarea regiunilor prin 
investiţii care să sprijine creşterea economică, protejarea mediului, îmbunătăţirea 
infrastructurii edilitare urbane şi coeziunea socială. 
Pentru atingerea obiectivului, au fost stabilite 4 domenii de intervenţie: 

I. Sprijinirea dezvoltării economice a oraşelor, prin: 
 Dezvoltarea diferitelor infrastructuri de sprijin a mediului de afaceri 
 Sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii 
 Dezvoltarea antreprenoriatului local 
 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi abandonate şi a terenurilor nefolosite 
 Regenerarea urbană a centrelor istorice din oraşe şi municipii 

II. Îmbunătăţirea calităţii mediului în zonele urbane, prin: 
 Reabilitarea şi modernizarea termică a stocului de locuinţe, inclusiv folosirea 

panourilor solare sau a altor elemente inovative 
 Dezvoltarea durabilă a sistemelor de transport public, inclusiv prin facilitarea 

legăturii cu sistemele regionale şi zonele suburbane 
 Dezvoltarea unor moduri de transport prietenoase mediului: mersul pe jos şi 

ciclism 
III. Sprijinirea dezvoltării infrastructurii de bază pentru oraşele României, prin: 

 Reabilitarea, modernizarea, extinderea reţelei stradale locale 
 Dezvoltarea reţelelor de utilităţi publice şi asigurarea accesului populaţiei şi 

agenţilor economici la această infrastructură - alimentare cu apă şi canalizare, 
electricitate, gaze naturale 

 Facilitarea accesului populaţiei la locuinţe 
 Managementul integrat al deşeurilor 
 Construcţia de staţii de epurare sau retehnologizarea acestora 

IV. Promovarea incluziunii sociale în oraşele României, prin: 
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 Reabilitarea infrastructurii de bază 
 Sprijinirea IMM-urilor şi a antreprenoriatului 
 Organizarea de cursuri de calificare şi recalificare profesională în vederea 

inserţiei sau reinserţiei 
 Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere şi îndrumare în 

sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă 
 

2. Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul public și rezidențial 
Obiectiv: Creşterea eficienţei energetice în sectorul clădirilor publice şi rezidenţiale pentru a 
contribui la reducerea cu 20% a emisiilor de CO2 în conformitate cu Strategia Europa 2020. 
Pentru atingerea obiectivului, a fost stabilit domeniul de intervenţie: 

I. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor din sectorul rezidenţial şi public, prin: 
 Reabilitarea şi modernizarea termică a clădirilor existente, precum şi a 

sistemelor de alimentare cu căldură pentru încălzirea şi prepararea apei calde 
menajere 

 Contorizarea utilităţilor la nivel de clădire 
 Intervenţii la nivelul elementelor de construcţie exterioare 
 Gestionarea individuală a utilităţilor prin montarea în apartamente a 

repartitoarelor de costuri 
 Termoizolarea conductelor din subsoluri 
 Modernizarea echipamentelor de produccere a utilităţilor termice 
 Înlocuirea armăturilor defecte şi modernizarea acestora 

 
3. Dezvoltarea infrastructurii de importanță regională și locală 

Obiectiv: Creşterea gradului de accesibilitate a regiunilor prin îmbunătăţirea mobilităţii 
regionale şi asigurarea serviciilor esenţiale pentru o dezvoltare economică sustenabilă şi 
favorabilă încluziunii 
Pentru atingerea obiectivului, au fost stabilite 4 domenii de intervenţie: 

I. Reabilitarea infrastructurii regionale de transport rutier, prin: 
 Asigurarea conectivităţii reţelelor de drumuri regionale la reţeaua TEN-T prin 

modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri judeţene care asigură 
conectivitatea cu această reţea 

 Extinderea, modernizarea şi dezvoltarea altor moduri de transport (feroviar, 
aerian, naval) şi a centrelor intermodale, în vedera îmbunătăţirii accesibilităţii 
teritoriilor în cauză 

 Reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii regionale de transport 
pentru stimularea creşterii economice 

 Asigurarea conectivităţii reţelelor de drumuri locale la reţeaua naţională şi 
regională prin modernizarea şi reabilitarea reţelei de drumuri comunale care 
asigură conectivitate cu această reţea 

II. Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii educaţionale şi creşterea 
calităţii actului educaţional, prin: 
 Dotarea cu echipamente specifice 
 Reabilitarea şi modernizarea centrelor de formare profesională continuă 
 Promovarea unor programe de formare profesională specializată în vederea 

creşterii calităţii actului educaţional 
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III. Reabilitarea, modernizarea, extinderea infrastructurii de sănătate şi creşterea 
calităţii serviciilor medicale, prin: 
 Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea ambulatoriilor şi centrelor 

preventorii, inclusiv dotarea cu echipamente specifice 
 Construcţia, reabilitarea, modernizarea spitalelor de importanţă regională, 

inclusiv dotarea cu echipamente specifice 
 Crearea şi promovarea unor programe de formare profesională specializată în 

vederea creşterii calităţii serviciilor medicale 
IV. Reabilitarea, modernizarea infrastructurii sociale şi promovarea unor programe de 

prevenţie (consiliere, mediere) în domeniul serviciilor sociale, prin: 
 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de servicii sociale, inclusiv dotarea 

cu echipamente specifice 
 Construcţia, modernizarea infrastructurii pentru sprijinirea tranziţiei de la 

asistenţa instituţională la cea de proximitate 
 Derularea de programe în vederea prevenirii existenţei unor situaţii de abuz sau 

neglijenţă în familie sau separarea de familie. 
 

4. Promovarea incluziunii sociale și reducerea gradului de sărăcie 
Obiectiv: regenerarea zonelor deprivate şi stimularea incluziunii sociale a comunităţilor 
marginalizate, prin crearea premiselor necesare pentru asigurarea acestor comunităţi cu 
servicii esenţiale şi condiţii decente de trai. 
Atingerea acestui obiectiv se va face prin sprijin pentru regenerarea economică a zonelor 
urbane şi rurale aflate în declin şi pentru incluziunea socială a comunităţilor defavorizate, 
inclusiv a comunităţilor de rromi. Se vor avea în vedere următoarele: 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire 
 Investiţii în infrastructura de sănătate, educaţie, servicii sociale 
 Stimularea ocupării, prin intermediul activităţii economico-sociale 
 Activităţi de dezvoltare comunitară integrată, în vederea creşterii gradului de 

coeziune şi consens la nivelul comunităţii 
 

5. Îmbunătățirea mediului economic de importanță regională și locală 
Obiectiv: Creşterea economiilor regionale prin dezvoltarea infrastructurii specifice inovării 
şi cercetării şi prin stimularea competitivităţii economice. 
Pentru atingerea obiectivului, au fost stabilite 2 domenii de intervenţie: 

I. Dezvoltarea infrastructurii specifice inovării şi cercetării, prin: 
 Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri, parcurilor ştiinţifice, parcurilor 

tehnologice, parcurilor industriale şi de afaceri, centrelor de competenţă, 
clusterelor 

 Dezvoltarea reţelelor de afaceri 
 Sprijin pentru dezvoltarea activităţii economice în cadrul infrastructurii 

specifice inovării şi crecetării 
 Adoptarea de noi tehnologii 
 Dezvoltarea sistemelor inovative (proces, produs, marketing, servicii) 

 
II. Creşterea competitivităţii IMM-urilor, prin: 

 Dezvoltarea spiritului antreprenorial 
 Dezvoltarea IMM-urilor, în special pentru a favoriza transferul tehnologic 
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 Adoptarea de noi tehnologii 
 Dezvoltarea sistemelor inovative 

 
6.  Dezvoltarea durabilă a turismului 

Obiectiv: Stimularea dezvoltării competitive şi durabile a turismului la nivel regional şi 
local prin valorificarea durabilă a patrimoniului cultural cu potenţial turistic şi crearea sau 
modernizarea infrastructurii specifice de turism. 
Pentru atingerea obiectivului, au fost stabilite 2 domenii de intervenţie: 

I. Valorificarea durabilă a patrimoniului cultural cu potenţial turistic, prin: 
 Restaurarea, protecţia şi valorificarea prin turism a patrimoniului cultural 

mondial 
 Restaurarea, protecţia şi valorificarea prin turism a patrimoniului cultural 

naţional 
II. Crearea şi modernizarea infrastructurii specific de turism în vederea creşterii 
 atractivităţii şi competitivităţii regiunilor, prin: 

 Valorificarea prin turism a potenţialului balnear regional sau local 
 Dezvoltarea economică locală prin valorificarea specificului turistic local 

(montan, gastronomic, vânătoare, pescuit, etc.) 
 Crearea infrastructurii specifice de agrement turistic 

 
7. Îmbunătățirea condițiilor de mediu la nivel regional și local 

Obiectiv: Protecţia şi îmbunătăţirea mediului prin creşterea calităţii serviciilor de apă 
oferite, reabilitarea siturilor industriale poluate şi abandonate şi măsuri de prevenire a 
riscurilor şi creşterea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă.  
Pentru atingerea obiectivului, au fost stabilite 2 domenii de intervenţie: 

I. Reabilitarea siturilor industriale poluate şi abandonate, prin: 
 Curăţarea, decontaminarea suprafeţelor industriale 
 Demolarea clădirilor şi planarea terenului 
 Activităţi adiacente pentru amenajarea de bază a terenului 

II. Reabilitarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare la nivel local 
III. Creşterea capacităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă, prin: 

 Dotarea cu echipamente pentru situaţii de urgenţă 
 Măsuri de prevenire a situaţiilor de urgenţă (construire diguri, înfiinţarea 

perdelelor forestiere de protecţie, etc.) 
 

Un factor determinant în selecția și formularea acestor priorități de dezvoltare îl constituie 
impactul potențial rezultat din implementarea lor, acestea putând contribui semnificativ la atigereea unui 
nivel înalt și stabil al creșterii economice și al ocupării forței de muncă în întreaga țară. În acest scop, 
fiecare regiune trebuie sprijinită pentru a-și valorifica la maximum poențialul economic de care dispune. 
Astfel, SNDR nu se limitează la a susține doar regiunile mai sărace ale țării, ci are o adresabilitate mai 
largă, adresându-se tuturor regiunilor. 
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 1.3.2. Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020 
 

Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020 are ca scop creşterea absorbţiei şi 
impactului fondurilor la nivelul regiunii Nord-Vest, prin identificarea şi pregătirea portofoliului de 
proiecte prioritare pentru perioada 2014-2020.  

Planurile de dezvoltare regională contribuie la realizarea celor trei obiective de bază ale politicii 
de dezvoltare regională în România (Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională):  

 diminuarea dezechilibrelor regionale existente prin stimularea dezvoltării echilibrate, 
recuperarea accelerată a întârzierilor în domeniul economic şi social a zonelor mai puţin 
dezvoltate, ca urmare a unor condiţii istorice, geografice, economice, sociale, politice, 
precum şi preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre 

 corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor prin stimularea 
iniţiativelor şi prin valorificarea resurselor locale şi regionale, în scopul dezvoltării 
economico-sociale durabile şi al dezvoltării culturale a acestora  

 stimularea cooperării interregionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere, inclusiv în 
cadrul euroregiunilor, precum şi participarea regiunilor de dezvoltare la structurile şi 
organizaţiile europene care promovează dezvoltarea economico-socială şi instituţională a 
acestora, în scopul realizării unor proiecte de interes comun, în conformitate cu 
acordurile internaţionale la care România este parte.  

Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020 continuă şi îmbunătăţeşte proiectele 
stabilite în România prin Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2007-2013. 

 
 
Localizarea geografică şi cadrul natural a regiunii Nord-Vest  
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a fost creată în baza Legii 151/1998 prin asocierea voluntară 

a autorităţilor locale şi judeţene din judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş, Satu Mare şi 
Sălaj. Suprafaţa regiunii este de 34.160 km, reprezentând 14,3% din teritoriul României. Regiunea 
Nord-Vest se situează astfel pe locul 4 la nivel naţional în privinţa suprafeţei, respectiv pe locul 29 între 
cele 273 de regiuni ale UE. În spaţiul naţional, regiunea Nord-Vest (Transilvania Nord) face parte din 
Macroregiunea 1 (NUTS1) şi se învecinează în sud cu regiunea Vest (Banat), în sud-est cu regiunea 
Centru (Transilvania Sud) şi în est cu regiunea Nord-Est (Bucovina-Moldova Nord).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig.2. Poziţionarea regiunii de dezvoltare  

Nord-Vest pe teritoriul României 
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Prin localizarea sa geografică Regiunea Nord-Vest începe să joace rolul de regiune de tranziţie 
între blocul comunitar şi cel ex-sovietic, respectiv între ţările din Nordul şi Sudul Europei sprijinită de 
politicile de extindere şi asistenţa financiară a UE. Provocarea pe termen mediu şi lung va fi 
valorificarea oportunităţilor strategice care vor apare în urma procesului de apropiere de UE a ţărilor 
vecine regiunii de N-V. 

Situată în zona de interferenţă a regiunilor biogeografice continentală, alpină şi panonică, 
regiunea Nord-Vest deţine o zestre naturală şi peisagistică de o mare frumuseţe şi varietate. Din punct 
de vedere al reliefului, suprafaţa este ocupată în proporţie de 28% de munţi, 30% de dealuri şi 42% de 
câmpii şi văi. Regiunea beneficiază de un climat temperat continental cu veri călduroase, ierni 
friguroase, precipitaţii bogate, cu mici diferenţe între zonele de munte, cele de câmpie şi deluroase. 
Regiunea prezintă o vulnerabilitate medie la efectele schimbărilor climatice,cu o senzitivitate peste 
medie din cauza riscului de inundaţii peste media europeană, scăderii volumului de precipitaţii, şi 
creşterii numărului de zile cu o temperatură mai mare de 30 grade.  

Reţeaua hidrografică a regiunii este dominată de bazinele hidrografice a râurilor Tisa, Someş, 
Crişuri, Crasna, Turu şi Barcău. Resursele de apă subterană exploatabilă în bazinul hidrografic Someş-
Tisa sunt estimate la aproximativ 10 m3/s, din care 6,8 m3/s în bazinele hidrografice ale Someşului, şi 
Crasnei şi 3,2 m3/s în bazinul hidrografic Tisa. Un rol aparte îl au izvoarele de apă minerală (Sângeorz, 
Anieş, Leghia, Someşeni, Bixad, etc.) şi apele termale (Acâş, Boghiş ş.a.). 

Resursele solului şi ale subsolului se găsesc în cantităţi limitate, cele mai deficitare resurse fiind 
cele energetice (cărbune, petrol, gaze naturale). Resurse bine reprezentate sunt minereurile complexe şi 
auro-argentifere (zona Oaş-Gutâi-Ţibleş-Rodna), bauxită (Munţii Pădurea Craiului şi Bihorului), sare 
(Depresiunea Maramureşului, bordura Câmpiei Transilvaniei), materiale de construcţii: calcare comune, 
marmură (Viştea), caolin (Parva şi Aghireş), argile refractare (Şuncuiuş). 

Condiţiile de sol şi climă, aşezarea geografică şi relieful teritoriului regiunii au favorizat apariţia 
şi dezvoltarea unor habitate de o mare diversitate şi valoare, ceea ce a determinat declararea a 
numeroase arii naturale protejate, atât de interes national cât şi de interes european şi mondial.Au fost 
identificate 65 de tipuri de habitate de interes comunitar. Flora sălbatică se caracterizează prin 27 de 
taxoni vegetali de interes comunitar şi au fost identificate 310 specii de animale de interes comunitar, 
dintre care 227 sunt specii de păsări, iar 83 sunt alte specii de animale. Ca urmare a acestei diversităţi 
22,04% a teritoriului regiunii este declarat sit Natura 2000, ceea ce situează regiunea aproape de media 
europeană.  

În concluzie, din punct de vedere al resurselor şi al biodiversităţii regiunea prezintă un potenţial 
ce poate fi exploatat cu uşurinţă din punct de vedere economic şi turistic respectând principiile 
protecţiei mediului şi a dezvoltării sustenabile. Pe de altă parte, în zonele cu relief muntos densitatea 
reţelei rutiere este redusă, există areale “rupte” datorită unor bariere naturale, deşi funcţional se 
completează perfect cu zonele vecine, acest lucru ducând la întârzieri puternice de dezvoltare. O 
provocare pe termen lung va fi păstrarea mediului natural şi scăderea vulnerabilităţii regiunii la efectele 
schimbărilor climatice. Rămâne o preocupare de asemenea valorificarea superioară a apelor minerale, 
termale şi sărate din regiune.  

 
 

Planul de Dezvoltare Regională  2007-2013 
Programele propuse şi implementate prin PDR 2007-2013 sunt menţionate mai jos, nu toate 

au fost însă şi finalizate : 
 „Regiune funcţională” este un program prin care s-a dorit crearea unor legături funcţionale 

în cadrul regiunii, care să asigure mobilitatea persoanelor şi a mărfurilor, dezvoltarea de 
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centre logistice şi intermodale, dar şi facilitarea accesului la zone şi parcuri industriale, 
precum şi la zonele turistice. 

 „Valorificarea bogăţiei apelor din Regiunea Nord-Vest” viza dezvoltarea turismului termal, 
precum şi a celui balnear. În cadrul acestui program mai este cuprinsă şi dezvoltarea 
integrată a turismului de agrement şi valorificarea potenţialului apelor minerale.  

 „Dezvoltarea turismului de circuit”, program menit să valorifice elementele de cultură 
industrială a regiunii şi includea proiectele: Drumul sării – circuit care urmăreşte 
valorificarea potenţialului curativ şi turistic al salinelor, Drumul aurului – care presupune 
reintroducerea în circuitul turistic a minelor scoase din exploatare, Drumul lui Dragoş – 
circuit turistic care cuprinde o serie de monumente şi vestigii istorice, Circuitul mănăstirilor 
din lemn – pentru valorificarea patrimoniului ecumenic.  

 „Înfiinţarea unor parcuri tematice şi de distracţie”, în anumite zone turistice recunoscute în 
Regiune în scopul creării de noi atracţii turistice, precum: Aquapark – pentru staţiunile 
Băile Felix şi 1 Mai, Dracula Land – în zona Pasului Tihuţa şi Artpark în Cerneşti.  

 „Central and East European Art&Movie Resort” este un program prin care se urmăreşte 
dezvoltarea unei infrastructuri pentru producţie cinematografică care sunt propuse a fi 
amplasate, astfel: pentru filmări interioare la Cluj-Napoca, pentru filmări exterioare la 
Bistriţa şi pentru efecte speciale la Baia Mare.  

 „Dezvoltarea competitivă a Regiunii” este un program prin intermediul căruia au fost 
susţinute proiecte privind înfiinţarea unor incubatoare de afaceri, centre expoziţionale şi de 
marketing, înfiinţarea de centre de excelenţă, precum şi de parcuri industriale. 

 Programul de mediu cuprindea trei categorii de proiecte: prima categorie referitoare la 
oraşele pe care dorim să le dezvoltăm astfel încât să devină adevăraţi poli de dezvoltare şi 
influenţă pentru zonele pe care le deservesc prin intervenţii de genul: reabilitarea şi 
dezvoltarea sistemelor integrate de apă, deşeuri şi recuperarea solurilor contaminate în oraşe 
şi zonele limitrofe; a doua categorie referitoare la protejarea parcurilor naţionale şi naturale 
din Munţii Rodnei şi Apuseni (inclusiv a peşterilor); a treia categorie se referă la 
dezvoltarea unor sisteme de energii alternative/neconvenţionale nepoluante (eoliană, 
solară).  

 „Dezvoltarea resurselor umane” pentru a creşte gradul de ocupare pe piaţa muncii prin 
dezvoltarea unor programe de instruire relevante pentru a ieşi în întâmpinarea nevoilor 
agenţilor economici (angajatorilor) (sprijinirea participării sectorului privat în învăţământul 
vocaţional şi tehnic), crearea unui sistem de educaţie pentru adulţi, promovarea formării 
continue şi dezvoltarea de abilităţi antreprenoriale.  

 Programul de dezvoltare rurală a propus susţinerea acelor activităţi care sunt corelate cu 
cele din polul de dezvoltare cu care colaborează, iar în ce priveşte agricultura prioritate va fi 
dată sectorului zootehnic şi unor produse agricole ecologice (porumb, cartofi, floarea 
soarelui, plante tehnice, fructe, legume) astfel încât acest sector să fie adaptat structural la 
specificul teritoriului regional şi să se valorifice superior potenţialul terenurilor pentru a se 
putea constitui în avantaje comparative pentru regiune (crearea de piete en-gros, centre de 
colectare).  

PDR Nord-Vest 2007-2013 nu şi-a atins obiectivele, proiectele finanţate din programele 
naţionale fiind fie prea puţine faţă de necesar fie nu au ţintit nevoile regionale (reflectate în planul de 
dezvoltare). Practica a demonstrat fie existenţa unui număr de nevoi care nu şi-au găsit soluţionarea în 
intervenţiile eligibile în cadrul programelor naţionale, fie promovarea unor proiecte care nu au legătură 
cu strategia specifică domeniului respectiv. Chiar dacă unele nevoi au fost adresate de programe, sumele 
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alocate nu au fost suficiente pentru a avea un impact semnificativ la nivelul regional sau chiar au fost 
cazuri în care, datorită dificultăţilor în implementare, fondurile respective au fost realocate. În plus 
datorită lipsei concentrării investiţiilor în plan teritorial nu a fost înregistrat nici un impact semnificativ 
la nivelul comunităţilor locale.  

În consecinţă instrumentele financiare utilizate la nivel naţional pentru perioada 2007-2013 au 
reflectat într-o mică măsură nevoile identificate în PDR 2007-2013. Se mai poate adăuga în plus că 
programele cu finanţare naţională sau locală nu au acţionat complementar cu programele operaţionale. 
Astfel, nevoile respectiv priorităţile adresate de programele operaţionale pentru 2007-2013 rămân 
valabile şi pentru perioada 2014-2020. Acestora li se vor adăuga priorităţi noi conform Strategiei 2020 
cum ar fi îmbunătăţirea eficienţei energetice, sărăcia şi incluziunea socială şi capacitatea administrativă. 
Majoritatea programelor regionale vor fi menţinute cu actualizările de rigoare şi se vor adăuga 
programe noi (aşa cum va rezulta din analiza nevoilor, respectiv a ideilor de proiecte pe perioada 2014-
2020). Pentru a asigura coerenţa cu nivelul naţional în definirea programelor se va acorda o atenţie 
sporită coerenţei cu Programul Naţional de Reformă.  

 
 

Planul de Dezvoltare Regională  2014-2020 
Viziunea 
Comunităţile din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) înţeleg să valorifice împreună, 

respectând principiile dezvoltării durabile resursele naturale, materiale, umane, tradiţiile istorice şi 
interculturale în scopul unei dezvoltări susţinute, constante care fac din Transilvania de Nord una dintre 
cele mai dinamice regiuni europene.  

Regiunea Transilvaniei de Nord, prin amplasarea şi dotările sale infrastructurale îndeplineşte un 
rol strategic, de deservire logistică, a teritoriilor de la Vestul, Estul, Sudul şi Nordul său. Domeniile de 
specializare inteligentă ale regiunii, care asigură o poziţionare bună pe pieţele europene a produselor 
regionale sunt: Sănătate, IT&C, Sisteme inteligente, materiale, maşini şi echipamente, Bioeconomie, 
Energie şi mediu. Sectoarele economice regionale vizate de domeniile de specializare inteligentă 
menţionate mai sus sunt: agricultura şi industria alimentară, producţia de mobilă, electronica şi 
automatizări, mecatronica, producţia de utilaje şi echipamente, serviciile de sănătate, serviciile IT&C, 
energia, turismul şi construcţiile verzi.  

Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de educaţie a adulţilor, de formare 
continuă a adulţilor şi învăţământul universitar fiind recunoscute la nivel internaţional. Cetăţenii 
regiunii se disting prin mentalitatea lor inovativă şi incluzivă care, alături de un nivel al calităţii vieţii 
ridicat (cu un PIB de 75% din media europeană) fac din Transilvania de Nord una dintre destinaţiile 
preferate de investitori şi turişti în Europa Centrală şi de Est.  
 

Obiective strategice de dezvoltare pe termen mediu (2020) 
Obiectiv general – Creşterea economiei regionale prin dezvoltare multidimensională şi integrată 

pentru diminuarea disparităţilor intra- şi inter-regionale şi creşterea standardului de viaţă regional.  
Pentru atingerea obiectivului general, s-au stabilit următoarele obiective specifice: 

 Creşterea numărului locurilor de muncă şi a veniturilor 
 Creşterea accesibilităţii regiunii şi a mobilităţii locuitorilor, mărfurilor şi informaţiilor  
 Creşterea calităţii vieţii locuitorilor din regiune  
 Creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor oferite de administraţia publică locuitorilor din 

regiune 
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Analiza socio-economică a regiunii Nord-Vest fundamenatează necesitatea sprijinirii prin 
intermediul Planului de Dezvoltare al regiunii Nord-Vest 2014-2020 a următoarelor priorități de 
dezvoltare: 

1. Îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor cu precădere în sectoarele de specializare inteligentă 
în vederea creării de noi locuri de muncă mai bine plătite  
Această prioritate urmărește îmbunătăţirea competitivităţii economiei regionale, prin stimularea 
sectoarelor de specializare inteligentă, cu valoare adăugată mare și orientate spre export, 
stimularea antreprenoriatului și a dezvoltării de clustere inovative, precum și asigurarea 
infrastructurilor de afaceri și a accesului la finanţare pentru aceste întreprinderi. Prioritatea se 
adresează microîntreprinderilor și IMM-urilor care activează în aceste sectoare.  
Măsurile luate pentru îndeplinirea acestei priorităţi sunt: 

 Sprijin pentru investiţii productive 
 Asigurarea accesului la finanţare a IMM-urilor  
 Simularea şi sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale  
 Dezvoltarea infrastructurilor de afaceri de importanţă locală și regională 
 Sprijinirea clusterelor existente, dar şi dezvoltarea de noi clustere în domenii emergente, 

cu potenţial inovativ  
2. Încurajarea activităţilor de CDI în activităţile economice cu potenţial de specializare inteligentă 

şi consolidarea capacităţilor de CDI  
Acestă prioritate urmărește creșterea aplicabilităţii și a gradului de utilizare a rezultatelor 
cercetării în mediul de afaceri prin sprijinirea cooperării între actorii regionali din mediul 
academic și de cercetare și cel de afaceri, stimularea dezvoltării de proiecte comune și investiţii 
în infrastructuri de CDI și transfer tehnologic. Prioritatea se adresează universităţilor şi 
instituţiilor de cercetare clasificate ca unităţi de cercetare precum şi întreprinderilor mici şi 
mijlocii şi întreprinderilor mari, cu sau fără activitate de CDI. 
Măsurile luate pentru îndeplinirea acestei priorităţi sunt: 

 Încurajarea formării de parteneriate între universităţi/institute de CDI şi întreprinderi din 
industrie şi a participării la reţele internaţionale de CDI  

 Încurajarea şi sprijinirea înfiinţării şi dezvoltării unor structuri de CDI şi transfer 
tehnologic care să susţină activităţile economice cu potenţial de specializare inteligentă 

3. Creşterea competitivităţii economiei regionale prin sprijinirea tranziţiei către o economie cu 
emisii scăzute de carbon, care utilizează eficient resursele şi are în vedere schimbările climatice  
Obiectivul urmărește adaptarea activităţilor economice pentru reducerea emisiilor de carbon și 
sprijinirea eficienţei energetice, creşterea producţiei și a distribuţiei de energie obţinută din surse 
regenerabile de energie și a gradului utilizării acesteia de către mediul public și privat, creşterea 
numărului de clădiri publice și de locuit reabilitate termic precum și promovarea adaptării la 
schimbările climatice.  
Măsurile luate pentru îndeplinirea acestei priorităţi sunt: 

 Încurajarea şi sprijinirea mediului de afaceri pentru adaptarea activităţilor la o economie 
cu emisii scăzute de dioxid de carbon şi dezvoltarea unei conduite eficiente din punct de 
vedere al utilizării resurselor  

 Sprijinirea şi facilitarea furnizării şi utilizării surselor regenerabile de energie 
(hidroenergie/geotermală, solară, biomasă, eoliană) 

 Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice şi de locuit 
4. Dezvoltarea unui sistem de transport durabil şi asigurarea accesului şi integrării în reţelele de 

transport majore de la nivel european şi internaţional. 
Această prioritate urmărește conectarea regiunii Nord-Vest la reţelele de transport majore de la 
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nivelul UE, asigurarea accesului rapid la obiectivele de interes ale regiunii și scoaterea din 
izolare a unor zone din cadrul regiunii (în special judeţele Bistriţa-Năsăud și Maramureș și zona 
Munţilor Apuseni, Carei, Valea lui Mihai), dar și dezvoltarea unor sisteme de transport eficiente 
și ecologice, a unor servicii de transport de calitate și creșterea siguranţei în trafic. Obiectivul va 
contribui la reducerea timpului de deplasare spre unităţile ofertante de servicii de educaţie, 
sănătate şi sociale, precum şi spre punctele de interes turistic și industrial. 
Măsurile luate pentru îndeplinirea acestei priorităţi sunt: 

 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport din reţeaua TEN-T, inclusiv 
terminale multimodale 

 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport care asigură accesul la reţeaua 
TEN-T, inclusiv variante ocolitoare 

 Dezvoltarea unor planuri de mobilitate urbană regională durabile şi integrate 
5. Îmbunătăţirea accesului la TIC, a calităţii şi utilizării acestor reţele de către mediul privat şi 

public  
Prioritatea contribuie la extinderea infrastructurii broadband și asigurarea creșterii utilizatorilor 
TIC, atât la nivelul gospodăriilor cât și al firmelor și accesul mai facil la serviciile publice prin 
folosirea într-o mai mare măsură a platformelor online de către instituţiile publice și creșterea 
interoperabilităţii sistemelor informatice.  
Măsurile luate pentru îndeplinirea acestei priorităţi sunt: 

 Extinderea infrastructurii broad-band 
 Susţinerea utilizării TIC de către persoane şi firme (e-economie, comerţ electronic) 
 Sprijinirea furnizării de servicii publice online prin implementarea soluţiilor de tip e-

guvernare, e-educaţie şi e-sănătate 
6. Sprijinirea dezvoltării urbane durabile integrate  

Prioritatea vizează creșterea coerenţei, eficacităţii şi durabilităţii rezultatelor resurselor  investite 
în dezvoltare urbană prin dezvoltarea și implementarea unor proiecte în cadrul unor strategii 
integrate de dezvoltare. 
Măsurile luate pentru îndeplinirea acestei priorităţi sunt: 

 Elaborarea strategiilor de dezvoltare în cadrul polilor de creştere/municipii reşedinţă de 
judeţ/alte municipii/oraşe şi ITI 

 Sprijinirea dezvoltării şi implementării de proiecte integrate în cadrul polilor de 
creştere/municipii reşedinţă de judeţ/alte municipii/oraşe şi ITI 

7. Promovarea ocupării şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă  
Prioritatea urmărește creșterea gradului de ocupare a forţei de muncă din regiune, în special a 
persoanelor din grupuri vulnerabile prin sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale și organizarea de 
cursuri de formare/calificare/recalificare profesională.  
Măsurile luate pentru îndeplinirea acestei priorităţi sunt: 

 Stimularea şi sprijinirea iniţiativelor antreprenoriale, a microîntreprinderilor şi înfiinţarea 
unor structuri de sprijinire a afacerilor sociale 

 Dezvoltarea şi furnizarea serviciilor de orientare, consiliere, îndrumare şi formare la locul 
de muncă 

 Organizarea de cursuri de formare/calificare/recalificare profesională pentru grupurile 
vulnerabile 

8. Îmbunătăţirea accesului şi dezvoltarea infrastructurii de educaţie şi formare profesională,de 
sănătate şi asistenţă socială.  
Prioritatea are în vedere îmbunătăţirea infrastructurilor și serviciilor de educaţie, formare, 
sănătate și sociale și asigurarea accesului la acestea în special pentru populaţia din zonele 
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defavorizate.  
Măsurile luate pentru îndeplinirea acestei priorităţi sunt: 

 Dezvoltarea unei reţele integrate de campusuri şcolare (pre-universitare şi universitare) 
care să deservească inclusiv populaţia din zonele defavorizate identificate  

 Dezvoltarea unei reţele regionale de unităţi de învăţământ vocaţional în concordanţă cu 
domeniile de specializare inteligentă 

 Dezvoltarea unor instrumente de educaţie pentru adulţi (dezvoltate sub coordonarea 
universităţilor) adresate cu prioritate educaţiei iniţiale a forţei de muncă în domeniile de 
specializare inteligentă conform nevoilor pieţei muncii 

 Raţionalizarea, completarea şi modernizarea reţelei regionale de structuri medicale 
existente (spitale, ambulatorii, centre de permanenţă, sistem de intervenţii de urgenţă) 
care să deservească întreaga populaţie a regiunii şi în special cetăţenii aparţinând 
grupurilor vulnerabile/defavorizate cu risc de excluziune socială  

 Dezvoltarea unei reţele regionale de centre de asistenţă socială nerezidenţiale care să 
deservească prioritar populaţia din zonele defavorizate identificate 

 Sprijin pentru oferirea de servicii socio-educaţionale şi socio-ocupaţionale pentru 
populaţia din grupurile defavorizate identificate 

9. Dezvoltarea durabilă a turismului  
Această prioritate va asigura creșterea nivelului de promovare și a gradului de valorificare 
economică a potenţialului turistic local (balneo-termal, cultural, istoric, religios, montan, sportiv, 
de afaceri şi evenimente, rural) și îmbunătăţirea infrastructurii de turism specifice.  
Măsurile luate pentru îndeplinirea acestei priorităţi sunt: 

 Promovarea şi valorificarea economică a potenţialului turistic cu specific local 
 Reabilitarea si conservarea patrimoniului construit şi valorificarea prin turism a acestuia 

10. Sprijinirea dezvoltării rurale durabile integrate  
Acestă prioritate vizează creșterea coerenţei, eficacităţii şi durabilităţii rezultatelor resurselor 
investite în dezvoltarea rurală prin dezvoltarea și implementarea unor proiecte în cadrul unor 
strategii integrate de dezvoltare în zonele rurale ale regiunii şi parteneriat rural-urban (oraşe mici 
şi mijlocii). 
Măsurile luate pentru îndeplinirea acestei priorităţi sunt: 

 Elaborarea strategiilor de dezvoltare în cadrul GAL-urilor/CLLD-urilor 
11. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei  

Prioritatea vizează reducerea sărăciei în zonele defavorizate din regiune (a ”pungilor de 
sărăcie”) și creșterea gradului de integrare a persoanelor defavorizate și a accesului acestora la 
serviciile de bază (locuire, educaţie, sănătate) și pe piaţa muncii.  
Măsurile luate pentru îndeplinirea acestei priorităţi sunt: 

 Dezvoltarea şi sprijinirea unor programe integrate adresate comunităţilor marginalizate 
care trăiesc în zone de locuire defavorizată pentru eliminarea ”pungilor de sărăcie” 

 Sprijinirea proiectelor care vizează combaterea prejudecăţilor şi a discriminării 
 Sprijinirea unor acţiuni de dezvoltare comunitară care asigură capacitarea comunităţilor 

marginalizate, pentru dobândirea abilităţilor necesare participării la luarea deciziilor care 
îi privesc  

12. Protejarea şi conservarea mediului natural  
Prioritatea vizează reducerea impactului asupra mediului prin protejarea biodiversităţii și a 
siturilor Natura 2000, managementul integrat al deșeurilor și dezvoltarea reţelelor de utilităţi, 
precum și reducerea suprafeţelor afectate de riscuri și creșterea calităţii serviciilor de prevenire 
şi intervenţie în situaţii de urgenţă. 
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Măsurile luate pentru îndeplinirea acestei priorităţi sunt:  
 Protejarea biodiversităţii şi a siturilor Natura 2000 
 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de protecţie împotriva riscurilor  
 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă  
 Sprijinirea managementului şi a valorificării deşeurilor 
 Extinderea şi modernizarea reţelelor tehnico-edilitare (apă, canalizare, electricitate, 

termică, gaze naturale) 
 Reabilitarea siturilor istorice contaminate 

13. Investiţii în capacitatea instituţională în perspectiva realizării de reforme pentru a asigura 
gestionarea eficientă a politicilor publice şi transparenţă, integritate şi responsabilitate  
Prioritatea vizează creșterea calităţii politicilor publice și a strategiilor elaborate la nivel local, 
îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice având în vedere mai multe 
dimensiuni: structuri și procese, resurse umane și furnizarea de servicii.  
Măsurile luate pentru îndeplinirea acestei priorităţi sunt:  

 Întărirea capacităţii instituţionale prin îmbunătăţirea structurilor și proceselor derulate de 
acestea 

 Dezvoltarea resurselor umane din administraţia publică 
 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor oferite de administraţiile publice 

14. Consolidarea capacităţilor părţilor interesate care îşi desfăşoară activitatea în domeniul ocupării 
forţei de muncă, al educaţiei, sănătăţii şi al politicilor sociale  
Prioritatea vizează întărirea capacităţii administrative şi a cooperării dintre autorităţile publice, 
partenerii sociali și ONG-uri, inclusiv pactele teritoriale. 
Măsurile luate pentru îndeplinirea acestei priorităţi sunt:  

 Întărirea relaţiilor de cooperare dintre autorităţile publice, parteneri sociali şi ONG-uri 
 Stimularea proiectelor inovative la nivelul instituţiilor publice din sectoarele vizate 

 
 
Obiective strategice de dezvoltare pe termen lung (2034) 

 Dezvoltarea de avantaje comparative prin investiţii în domeniile de specializare inteligentă 
ale regiunii 

 Racordarea Regiunii la fluxurile internaţionale de mărfuri, turişti, investiţii, informaţii şi 
valori culturale şi asigurarea rolului de deservire ca ,,regiune logistică” 

 Creşterea investiţiilor în capitalul uman şi social al regiunii, în vederea asigurării suportului 
pentru o dezvoltare durabilă 

 Creşterea eficienţei economiei rurale, conservând totodată calitatea mediului şi patrimoniul 
etnofolcloric extrem de bogat al regiunii 

 Transformarea centrelor urbane în spaţii de influenţă şi de atracţie regională şi transregională 
 Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei 

 
Viziunea şi obiectivele stabilite de PDR al Regiunii Nord-Vest 2014-2020 sunt în concordanţă cu 

axele şi priorităţile stabilite de Uniunea Europeană privind Strategia Europa 2020. Pentru realizarea 
acesora este nevoie însă de muncă susţinută şi interconectată a tuturor actorilor existenţi în Regiunea 
Nord-Vest.   
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1.4. Context județean 
 

1.4.1. Strategia de Dezvoltare a județului Bistrița Năsăud 2014-2020 
 
 
  Localizarea judeţului şi aspecte de natură administrativă 

Judeţul Bistriţa-Nasăud este situat în nordul României, în partea de nord-est a Transilvaniei, între 
paralelele 46°48’ şi 47°37’ latitudine nordică şi meridianele 23°27’ şi 25°36’ longitudine estică şi se 
învecinează cu judeţele Cluj la vest, Mureş la sud, Suceava în est şi Maramureş la nord, constituind una 
din unităţile administrativ-teritoriale ale Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3. Regiunea de dezvoltare Nord-Vest 
 
 

Judeţul este străbătut de o reţea de drumuri cu o lungime totală de 1.581 km, din care drumurile 
naţionale măsoară o lungime de 321 km, drumurile judeţene 754 km, iar drumurile comunale 506 km 
(1260 km, din care 250 km drumuri pietruite și 86 km drumuri de pământ - 2011). Principalele drumuri 
naţionale care traversează judeţul Bistriţa-Năsăud sunt: DN17 – 109,350 km (E 576), DN15A – 28,577 
km, DN16 – 13,00 km, DN17D – 93,00 km.  

Suprafaţa judeţului este de 5.355 km2, reprezentând 2,24% din suprafaţa ţării şi 15,68% din 
suprafaţa Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest și înglobează zona de contact a Carpaților Orientali cu 
Podișul Transilvaniei, respectiv bazinul superior al Someșului Mare cu afluenții săi, precum și o mică 
porțiune din bazinul mijlociu al Mureșului.  

Reşedinţa judeţului este municipiul Bistriţa, a cărui primă atestare documentară este în anul 
1264, fiind un vechi burg german şi un valoros centru istoric. Alte centre urbane importante ale 
judeţului sunt: Năsăud, Beclean, Sângeorz Băi. Pe suprafaţa judeţului se găsesc 58 de comune 
(încorporând 235 sate) dintre care cele mai importante sunt: Feldru, Maieru, Prundu Bârgăului, Tiha 
Bârgăului, Lechinţa, Nimigea, Teaca, Rebrişoara, Josenii Bârgăului. 
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 Fig.4. Harta administrativă a judeţului Bistriţa-Năsăud                     Fig.5. Vecinii judeţului Bistriţa-Năsăud 
 
 

Instituţiile cheie ale administrației judeţului Bistrița-Năsăud sunt Prefectura și Consiliul 
Judeţean, cu sediul în municipiul Bistrița.  

Stema județului Bistrița-Năsăud (Figura 23.) se compune dintr-un scut sfertuit; în 
primul cartier, pe fond de azur, se află o acvilă naturală, ținând în ciocul roșu o cruce 
ortodoxă de aur și având pe piept un scut de argint cu inițialele VRR (Virtus Romana 
Rediviva); la baza acvilei se află o carte deschisă, de culoare albă. În cartierul secund, 
pe câmp de aur, este reprezentată, în culoare naturală, lupoaica cu Romulus și Remus. 
Acvila, lupoaica capitolină și deviza evocă originea latină a poporului roman. În 
cartierul trei, pe fond roșu, este conturat un scut cu bordură de aur, cu marginile       

Fig.6. Stema BN        neregulate, al cărui câmp este, de asemenea, roșu; în interiorul acestuia se află 
capul de bour, în culoare naturală, având între coarne o stea de aur, formată din șase raze. Scutul cu 
capul de bour face aluzie la posesiunile deținute de domnii Moldovei în zonă și la relațiile existente în 
epoca feudală între domnii Moldovei și aceste ținuturi. În cartierul patru, pe fond de argint, se află un 
personaj purtând costum popular, ținând în mâna dreaptă o suliță, iar în cea stângă, un scut cu 
ornament floral. Personajul îi amintește pe grănicerii români din Năsăud. 

 
 

Strategia de Dezvoltare a județului Bistrița Năsăud 2014-2020 
 

Viziunea 
Viziunea are ca scop principal focalizarea resurselor existente şi potenţiale pentru definirea şi 

accentuarea diferenţierii județului în competiția acestuia cu alte județe din regiune și din țără, 
diminuarea sau eliminarea problemelor actuale, precum și valorificarea economică a elementelor unicat 
ale județului pentru asigurarea unui avantaj competitiv sustenabil în raport cu alte zone. 
Declarația de viziune la orizontul de timp 2025 poate fi formulată astfel: Județul Bistrița-Năsăud este 
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competitiv prin comunitățile sale inteligente, unicitatea culturală și natura de basm. 
 

Obiectivele strategice şi politicile publice 
Obiectivele strategice au fost formulate în aşa fel încât să se preteze la direcţiile stabilite de UE 

prin Strategia Europa 2020. În vederea implementării obiectivelor strategice identificate, Consiliul 
Județean se va folosi de asemenea de pachete de politici publice, aferente fiecărui obiectiv. Obiectivele 
strategice şi politicile aferente fiecărui obiectiv vor fi prezentare în cele ce urmează: 
 

1. Dezvoltare economică inteligentă prin specializare diversificată  
Politici:  

a. Dezvoltarea competitivă a județului Bistrița-Năsăud prin diferențierea strategică pe zone 
de dezvoltare  

 Zona de dezvoltare Sud-Vest (GAL Ruralis, Zona Câmpie): formată din 
comunele: Lechința – Șieu Măgheruș – Matei – Chiochiș – Sânmihaiu de Câmpie 
– Budești – Miceștii de Câmpie – Silivașul de Câmpie – Urmeniș – Milaș.   

 Zona de dezvoltare Sud-Est (GAL Ruralis, Zona Valea Șieului): formată din 
comunele: Teaca – Galații Bistriței – Monor – Mărișelu – Șieu – Șieuț.   

 Zona de dezvoltare Est (GAL Bârgău-Calimani): formată din comunele: Tiha 
Bârgăului – Bistrița Bârgăului – Prundu Bârgăului – Josenii Bârgăului - Livezile 
– Dumitrița – Cetate – Budacu de Jos.   

 Zona de dezvoltare Nord-Est (GAL Lider Bistrița-Năsăud): formată din orașul 
Sângeorz-Băi și comunele: Maieru – Rodna – Șanț – Ilva Mică – Ilva Mare – 
Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Lunca Ilvei - Leșu.   

 Zona de dezvoltare Nord (GAL Țara Năsăudului): formată din orașul Năsăud și 
comunele: Dumitra – Feldru – Rebrișoara –Rebra – Parva – Telciu – Romuli – 
Coșbuc – Runcu Salvei – Salva - Nimigea.   

 Zona de dezvoltare Nord-Vest (GAL Ținutul Haiducilor): formată din orașul 
Beclean și comunele: Nușeni – Șieu Odorhei – Șintereag – Braniștea – Petru 
Rareș – Uriu – Ciceu Mihăești – Ciceu Giurgești – Negrilești – Căianu Mic – 
Chiuza – Spermezău – Zagra - Târlișua.   

 Zona de dezvoltare Centru: formată din Municipiul Bistriţa  
b. Configurarea și articularea structurilor de susținere a competitivității județului: sistemul 

de clustere și GAL-uri  
c. Mobilizarea resurselor locale în circuitul economic, pentru bunăstarea comunităților 

locale și consolidarea profilului competitiv regional  
d. Utilizarea crizelor mondiale (economică-financiară, energie, alimentară, demografică, 

schimbări climatice) pentru dezvoltarea activităților economice relevante și a resurselor 
specific (ex: lemn, pășuni etc)  

e. Consolidarea cooperării cu sectorul academic și de CDI  
f. Managementul inteligent al capitalului uman  
g. Marketing inteligent  

 
Până în anul 2025 județul Bistrița-Năsăud îşi propune să se reflecte în următoarele direcții și 

repere de progres:  
 creșterea cu minimum 20% a cifrei de afaceri a județului raportată la numărul de 

locuitori, actualizată la anul 2013;  
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 cel puțin 10 agenți economici mari din județ, cu capital majoritar românesc, să dezvolte 
produse proprietare inovative, sofisticate și cu valoare adăugată ridicată;  

 reducerea cu minimum 30% a populației implicată în agricultura de subzistență și 
asigurarea unor oportunități de ocupare decente pentru această categorie de populație;  

 peste 80% din populația cu vârsta între 20 și 64 de ani să fie ocupată;  
 câștigul salarial mediu al populației să fie cel puțin la nivelul mediei naționale;  
 valoarea producției industriale să aibă un ritm mediu anual de creștere de minimum 10%;  
 creșterea productivității medii în agricultură cu minimum 50% față de anul 2013;  
 productivitatea forței de muncă să fie peste media la nivel național;  
 în județ există clustere economice funcționale, în special pe ramurile specifice economiei 

judeţului (industria electrotehnică; industria alimentară; industria lemnului; turismul) 
capabile să dezvolte în cadrul unor alianțe strategice produse de nișă, cu inteligență 
încorporată în acestea;  

 cifra de afaceri din industrie să aibă un ritm mediu anual de creştere de 8-10%;  
 creşterea productivităţii medii în agricultură cu minim 100% faţă de anul 2013.  

 
2. Dezvoltare durabilă  

Politici:  
a. Inovare și tehnologii curate pentru dezvoltare durabilă  
b. Asigurarea calității mediului pentru menținerea atractivității și cadrului adecvat 

activităților de turism  
c. Managementul sustenabil al resurselor pe care se bazează profilul competitiv al județului  
d. Managementul sustenabil al patrimoniului cultural și natural  
e. Cooperare urban-rurală pentru dezvoltare sustenabilă  
f. Regenerarea mentalității deschise, antreprenoriale, proactive a comunităților locale  
g. Diversificarea parteneriatelor orizontale și verticale pentru managementul dezvoltării 

județului  
h. Regenerarea mândriei locale și dezvoltarea liderilor locali  

 
Până în anul 2025 județul Bistrița-Năsăud îşi propune să se reflecte în următoarele direcții și 

repere de progres:  
 orientarea semnificativă a industriei de prelucrare a lemnului pe producția de mobilă sau 

alte produse din lemn cu valoare adăugată ridicată, iar rata de exploatare a fondului 
forestier să fie cu minimum 40% mai redusă decât în anul 2013;  

 să fie asigurat managementul integrat al deșeurilor pentru minimum 80% din nevoia 
județului;  

 gradul de poluare al apelor județului să fie cu minimum 30% mai redus decât media la 
nivel național;  

 spațiile verzi din zona urbană să atingă nivelul minim de 30 mp/cap de locuitor;  
 minimum 30% din rețeaua de canalizare în zona rurală este rezolvată față de anul 2013;  
 protejarea reală a parcurilor naționale și a rezervațiilor naturale, concretizată în 

eliminarea defrișărilor  ilegale, a braconajului, a tuturor construcțiilor ilegale, 
interzicerea vânătorii, a traseelor de off-road și inclusiv a locașlor de cult în aceste locuri;  

 refacerea mediului natural degradat (în special forestier – integrat: floră, faună) și 
creșterea acestuia cu minimum 5% față de anul 2013;  

 numărul unităților alternative de energie alternativă (eoliană, solară) să crească cu minim 
50% față de situația actuală;  
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 scăderea cu 30% a ratei migrației tinerilor în căutarea de oportunități mai bune de viață 
față de anul 2013;  

 susţinerea dezvoltării municipiului Bistriţa, reşedinţa judeţului, pentru a deveni un centru 
urban cu minim 100.000 locuitori;  

 toate localităţile rurale ale judeţului să aibă reţea de canalizare;  
 refacerea mediului natural degradat (în special forestier – integrat, flora, fauna) şi 

creşterea suprafeţelor împădurite cu minim 20% faţă de anul 2013.  
 

3. Diferențiere prin valorizarea inteligentă a tradițiilor și valorilor autentice  
Politici:  

a. Recunoașterea, asumarea și regenerarea valorilor locale ca instrumente de dezvoltare  
b. Regenerarea tradițiilor, obiceiurilor și activităților relevante la nivelul structurilor 

teritoriale istorice ca instrumente de diferențiere  
c. Configurarea pachetului de activități economice pe baza valorificării inteligente a 

tradițiilor și valorilor locale  
d. Marketing inteligent  

 
Până în anul 2025 județul Bistrița-Năsăud îşi propune să se reflecte în următoarele direcții și 

repere de progres:  
 potențialul istoric și cultural al județului este valorificat 100% în activități turistice 

generatoare de venituri pe tot parcursul anului;  
 creșterea cifrei de afaceri în turism de minimum 3 ori în raport cu nivelul anului 2013, 

inclusiv cu valorificarea patrimoniului cultural și istoric (în special cel săsesc pentru 
turiștii din spațiul german), a cadrului natural și a tradițiilor prin creșterea numărului de 
vizitatori străini la minimum 25% din totalul turiștilor 

 
4. Conectivitate sporită 

Politici:  
a. Dezvoltarea sistemului intermodal de transport la nivel județean (Master Plan și Program 

Implementare aferent infrastructurilor și serviciilor de transport)  
b. Asigurarea conectivității interne și externe la nivelul GAL-urilor existente și propuse, a 

clusterelor și zonelor economice  
c. Asigurarea accesibilității ținuturilor istorice (pentru coeziune social-economică și turism)  
d. Asigurarea conectivității la nivel regional și îmbunătățirea conexiunilor la sistemul 

național/european  
e. Scoaterea din periferalitate a zonelor rurale montane și asigurarea relației nord-sud  

 
Până în anul 2025 județul Bistrița-Năsăud îşi propune să se reflecte în următoarele direcții și 

repere de progres:  
 să nu mai existe drumuri județene de pământ și peste 60% din drumurile județene 

pietruite să fie asfaltate;  
 peste 50% din drumurile comunale de pământ să fie pietruite sau asfaltate;  
 reabilitarea şi fiabilizarea reţelei feroviare existente (relativ extinse) în judeţ, în condiţiile 

în care procesul de modernizare a gării Bistriţa este în derulare. Asigurarea în minimum 
10 ani a unor legături intra şi interregionale eficiente cu “centrele de interes (Cluj – 
pentru acces aeroport: în max. 1 oră, Bucureşti – capitala)”. Realizarea unui racord 
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feroviar la Sărăţel (max. 2 km cale ferată şi un pod) pentru ca trenurile pe ruta Cluj sau 
Baia Mare → Dej → Sărăţel → Deda → Braşov să treacă prin Bistriţa.  

 reabilitarea şi fiabilizarea căilor rutiere naţionale şi judeţene intra şi interregionale către 
judeţele limitrofe: Mureş, Maramureş şi Suceava, astfel: Bistriţa – Năsăud – Salva-Săcel 
(MM); Beclean- Salva –Săcel (MM); Năsăud – Sângeorz-Băi – Rodna – Cârlibaba (SV); 
Ilva Mică – Lunca Ilvei – Dorna Candrenilor (SV); Bistriţa – Monor – Vătava – Deda 
(MS); Uriu – Târlişua – Suciu de Sus (MM);  

 să fie cel puțin începute lucrările de străpungere pentru asigurarea legăturilor rutiere între 
nordul și sudul județului, prin zona montană;  

 asigurarea unui punct rapid de legătură aeriană cu municipiul Bistrița prin realizarea unui 
aeroport pentru aeronave de mici dimensiuni de tip charter;  

 realizarea centurii Livezile - Slatinita Tarpiu - Blajenii de Jos;  
 preluarea traficului greu pe relația Vatra Dornei - Reghin sau Reghin - Năsăud prin 

legarea capetelor șoselei Monariu-Jelna la DN 17;  
 alinierea la strategia digitală europeană, cu accent pe conectivitate la Internet în bandă 

largă, inclusiv în zona rurală, precum și o bună conectivitate wireless în spațiile publice  
 

Pentru a atinge țintele mai sus menționate se va adopta o strategie de specializare inteligentă, 
bazată pe consolidarea și diversificarea sectoarelor puternic integrate în economia județului, pe 
aplicarea proiectelor integrate multi-sectoriale inter- și trans-localități, personalizate pe nevoile specifice 
zonelor, pe valorificarea mai bună a elementelor unicat ale județului. Strategiile personalizate vor 
urmări eliminarea unor factori negativi majori prin soluții necovenționale, diminuarea altor factori 
negativi, valorificarea mai bună a punctelor tari și crearea unor avantaje pentru diferențiere.  

 
În direcția susținerii dezvoltării economice inteligente pot fi luate în considerare idei inovatoare 

precum:  
 Completarea într-un proiect viitor a strategiei, politicilor, programelor și proiectelor cu o 

bază integrată de date teritoriale, indicatori ai dezvoltării inteligente, sustenabile și incluzive, 
precum și a sistemului de fundamentare tehnică și asistare a procesului de luare a deciziilor 
structurale și nestructurale privind dezvoltarea;  

 Dezvoltarea sistemelor TIC pentru susținerea structurilor de tip cluster;  
 Crearea unui centru de cercetare interdisciplinară pentru susținerea structurilor de tip cluster;  
 Asigurarea de soluții TIC pentru sistemele de ferme și întreprinderi agricole;  
 Dezvoltarea sistemelor TIC pentru turism, managementul și valorizarea extensivă a 

patrimoniului;  
 Programe TIC de instruire pentru seniori în afaceri;  
 Susținerea școlii de antreprenoriat de la CCI BN: ex. 100 tineri și 100 seniori instruiți și 

asistați în formularea de planuri de afaceri și marketing;  
 Înființarea și operaționalizarea „Consiliului de Competitivitate și Inovare al Județului 

Bistrița-Năsăud”;  
 Formalizarea structurii operative a strategiei județului: ex. „Bistrița-Năsăud 2020”;  
 Fundamentarea a minimum 5 clustere și a planurilor de dezvoltare ale acestora, precum și a 

pachetelor integrate de investiții;  
 Derularea a minimum 5 programe de asistare a configurării clusterelor economice (instruire, 

consultanță, analiză, strategie, plan de acțiune, pachete de proiecte prioritare, management, 
marketing);  
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 Crearea unei reţele judeţene de colectare / valorificare cu ramificaţii locale pentru produsele 
agricole specifice. Pentru aceste activităţi economice, antrepozitele frigorifice şi capacităţile 
de semiindustrializare şi industrializare prin conservare pot fi create în Parcul industrial 
proiectat în Bistriţa. Exemple posibile sunt:  

 pentru fructe: Năsăud, Şieu, Teaca, Braniştea, Lechinţa, Ciceu Mihăieşti, Josenii 
Bârgăului ş.a.  

 pentru legume (inclusiv cartofi): Bistriţa, Beclean, Şintereag, Nimigea de Jos, ş.a.  
 pentru cereale: Beclean, Reteag, Lechinţa, ş.a.  
 pentru fructe de pădure şi ciuperci: Dimitriţa, Prundu Bârgăului, Zagra, Maieru, 

Măgura Ilvei, ş.a.  
 pentru miere de albine: Bistriţa, Sângeorz Băi, ş.a.  

 Asigurarea valorificării superioare a deşeurilor lemnoase rezultate din prelucrarea primară a 
lemnului (rumeguş) prin brichetare sau peletizare. Proiectarea şi realizarea unor structuri de 
producţie în localităţile cu specific de exploatare şi prelucrare primară a lemnului.  

 
În direcţia susţinerii unui turism responsabil în relație cu natura pot fi luate în considerare idei 

inovatoare precum:  
 Înființarea „Școlii de Turism” care să asigure educația pe toate nivelele necesare, colaborarea 

cu entitățile relevante (ANTREC și alte asociații, birouri județene, asociații sportive, formații 
culturale, meșteșugari etc.), să susțină dezvoltarea strategiei sectoriale pe turism, planul de 
implementare aferent și să contribuie la managementul acestuia;  

 Înființarea unui „Centru Județean pentru Turism de Aventură și Sporturi Extreme”;  
 Dezvoltarea a minimum 5 rețele integrate de obiective turistice culturale și naturale, sisteme 

de educare și antreprenoriat, intervenții de voluntariat;  
 Dezvoltarea școlii pentru „Managementul Patrimoniului Cultural și Natural”: ex. minimum 

10 programe concrete pentru valorificarea integrată a capitalului cultural și natural prin 
afaceri;  

 Derularea proiectelor de dezvoltare a competențelor în domeniul inovării și creativității în 
turism pentru a crea premize favorabile pentru crearea de servicii turistice novatoare, 
sofisticate;  

 
În direcția responsabilizării și susținerii noii generații pentru realizarea viitorului județului pot 

fi luate în considerare idei inovatoare precum:  
 Dezvoltarea proiectelor de voluntariat: ex. minimum 10 inițiative de voluntariat cu 

desfășurare permanentă privind animarea teritoriului (cultură, natură, sport, economie, 
turism, antreprenoriat, tineret, seniori etc.);  

 Activarea unui ONG care să promoveze sloganul “tineret pentru dezvoltare inteligentă”;  
 Activarea unui ONG care să promoveze sloganul “tineret pentru creștere sustenabilă”;  
 Aplicarea unui pachet de minimum 50 măsuri concrete pentru reținerea tinerilor și creșterea 

familiilor;  
 Asigurarea unui pachet de minimum 50 de apartamente pentru tineri în regim de chirie 

avantajoasă pentru reținerea forței de muncă inteligente;  
 Asigurarea a minimum 20 dotări orientate pe servicii privind nevoile tinerilor din mediul 

urban și cel rural 
 

În direcția susținerii dezvoltării durabile pot fi luate în considerare idei inovatoare precum:  
 Elaborarea PATJ Bistrița-Năsăud;  
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 Configurarea asocierilor (structurilor coezive) aferente zonelor cu probleme și obiective de 
dezvoltare comune (GAL-uri, sisteme urban-rural etc.);  

 Elaborarea PAT, strategii aferente, planuri de implementare, pachete de investiții și planuri 
de măsuri nestructurale aferente;  

 Fundamentarea programelor bugetare multianuale 
 

În direcția diversificării abilităților resursei umane și adaptării la cerințele de pe piața forței de 
muncă pot fi luate în considerare idei inovatoare precum:  

 Program de catalizare și diversificare a IMM-urilor potrivit configurării clusterelor 
economice: ex. minimum 100 IMM-uri;  

 Program de diversificare a IMM-urilor în servicii de turism: ex. minimum 80 IMM-uri;  
 Valorificarea economică a multiculturalității și interconfesionalismului: ex. minimum 50 de 

locuri noi de muncă 
 Înființarea „Școlii de Arte și Meșteșuguri” pentru regenerarea artelor și meșteșugurilor 

tradiționale, inclusiv minimum 15 inserții anuale pe piața forței de muncă;  
 Susținerea a minimum 12 spin-off-uri pe lângă extensia UTC-N la Bistrița;  
 Înființarea „Școlii Seniorilor” în care minimum 50 seniori să fie asistați pentru lansarea de 

afaceri inovative 
 

În direcția reducerii ratei sărăciei pot fi luate în considerare idei inovatoare precum:  
 Dezvoltarea a minimum 5 întreprinderi sociale în zonele sărace;  
 Dezvoltarea a minimum 5 inserții economice (formare, atragere investiție și asigurare 

facilități, angajare);  
 Acordarea a minimum 50 burse pentru tineri din zonele rurale sărace pentru urmarea 

liceului/școlii tehnice, urmată de asistență pentru inserție pe piața muncii;  
 Acordarea a minimum 20 burse pentru tineri din zonele rurale sărace pentru urmarea 

facultății și asistență pentru inserție pe piața muncii;  
 Asistență tehnică gratuită și instruire antreprenorială pentru persoane defavorizate;  
 Dezvoltarea unui program de „coaching” pentru minimum 80 afaceri mici în mediul rural 

sărac;  
 Activarea a câte un ONG/zonă săracă, condus de lideri locali care să gestioneze mobilizarea 

resurselor pe piața muncii, identificarea de soluții de muncă la domiciliu, identificarea 
talentelor, antreprenorilor, asistarea și inserția etc.;  

 Activarea a minimum 5 grupuri de suport în zonele sărace și îmbătrânite pentru rezolvarea 
unor probleme specifice: boli cronice, consiliere psihologică, activități comune;  

 Mobilizarea grupurilor de asistați (L 416) în proiecte în interesul comunităților și pe piața 
muncii;  

 
Calitatea și potențialul capitalului uman, a resurselor naturale şi a patrimoniului cultural fac din 

județul Bistrița-Năsăud una din comorile naționale, care merită şi trebuie apreciate corespunzător. 
Astfel, Strategia de Dezvoltare a județului Bistrița Năsăud 2014-2020 îşi propune să aducă judeţul la 
standarde Europene, fără a-şi pierde însă identitatea.   
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1.5. Context local  
 
 1.5.1. Programul Național de Dezvoltare Rurală a României 2014- 2020 
 
 Principalele măsuri care se vor regăsi în noul Program Naţional de Dezvoltare Rurală vor viza în 
special infrastructura rurală și investiţiile în ferme și în industria alimentară. Mai precis se va acorda o 
importanță deosebită măsurilor de investiții care vizează tinerii fermieri, investiţii în ferme și în 
industria alimentară, precum și investiții în infrastructura rurală. 
 Strategia de dezvoltare rurală a României pentru următorii ani se înscrie în contextul de reformă 
şi dezvoltare pe care UE şi-l propune prin strategia Europa 2020.   
 Urmărind obiectivele Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii, Strategia Națională de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020 contribuie la realizarea 
unei creşteri inteligente prin sprijinirea formelor de cooperare între instituţiile de cercetare şi fermieri 
şi alti actori ai economiei rurale dar şi prin sprijinirea componenţei de formare profesională, dobandire 
de competenţe şi diseminare a informaţiei. De asemenea, PNDR are în vedere o creştere durabilă care 
pune accent pe scăderea emisiilor de carbon şi sprijinirea practicilor agricole prietenoase cu mediul. Nu 
în ultimul rând, sprijinul acordat investiţiilor în infrastructura şi economia rurală duce la reducerea 
sărăciei şi crearea de locuri de muncă în zonele rurale, contribuind astfel la o creştere favorabilă 
incluziunii.  
 Pentru a îndeplini aspiraţiile de creştere economică reflectate în obiectivul global al Acordului de 
Parteneriat ( AP- Document national ce descrie modul în care România urmăreşte să utilizeze fondurile 
UE în vederea îndeplinirii obiectivelor UE), economia românească trebuie să se transforme într-o 
economie modernă şi competitivă, abordând cele cinci provocări în materie de dezvoltare:  
 I. Competitivitatea; II. Oamenii şi societatea; III. Infrastructura; IV. Resursele; V. Administraţia 
şi guvernarea.  
 Din cele cinci provocări în materie de dezvoltare ale AP Ro, în strategia PNDR sunt abordate 
integral primele 3 povocari respectiv Competitivitatea, Resursele şi Oamenii şi societatea. 
 
 Competitivitatea 
 Creșterea competitivităţii din agricultură, silvicultură şi sectorul alimentar este crucială pentru 
îmbunătăţirea performanţelor şi revitalizarea zonelor rurale, crearea de locuri de muncă şi, prin urmare, 
esenţială pentru această strategie. Există un bun potenţial de creştere a producţiei de alimente de 
calitate, de modernizare a sectorului în general, de schimbare a statutului de ţara importatoare în tară 
exportatoare. Investiţiile pentru creşterea competitivităţii, în ferme, în unităţile de procesare a 
produselor agricole, sunt necesare pentru realizarea unei creşteri economice accelerate, care va conduce, 
în final, la convergenţa veniturilor cu nivelul UE. Îmbunătăţirea performanţei sectorului va avea efecte 
pozitive asupra stabilităţii micro şi macro-economice, va contribui la asigurarea unui echilibru al 
consumului alimentar şi a securităţii agro-alimentare, creşterea ponderii exploataţiilor agricole 
comerciale în total exploataţii şi generarea de locuri de muncă, inclusiv la absorbţia surplusului de forţă 
de muncă din agricultură.  
 Un număr însemnat din nevoile identificate sunt priorități direct legate de creșterea 
competitivităţii. Acestea includ necesitatea unor acţiuni pentru a îmbunătăţi performanţa economică şi 
accesul pe piaţă- a fermelor - prin modernizarea şi restructurarea acestora, creşterea volumului 
producţiei agricole de calitate, stimularea continuării modernizării unităţilor de prelucrare şi 
comercializare, inclusiv diversificarea, extinderea și promovarea producţiei agricole și alimentare cu 
valoare adăugată mare, a mărcilor alimentare de calitate. Modernizarea şi dezvoltarea sectorului de 
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procesare asigură pe de o parte menţinerea locurilor de muncă şi pe de altă parte de crearea de noi locuri 
de muncă. De asemenea, diversificarea activităţilor agricole oferă oportunităţi de creştere a veniturilor 
agricole.  
 Este esenţială acordarea sprijinului pentru reînnoirea generaţiilor de manageri ai exploataţiilor 
agricole în scopul stimularii nivelului investiţiilor şi a procesului de inovare, cu efect direct asupra 
veniturilor locuitorilor din spaţiul rural.  
 Alte nevoi din perspectiva creşterii competitivităţii se referă la dezvoltarea unor lanţuri scurte de 
aprovizionare şi a infrastructurii aferente, sprijinirea de acţiuni de cooperare inclusiv pentru stabilirea de 
lanţuri agro-alimentare scurte, în vederea valorificării şi comercializarii mai eficiente a produselor pe 
pieţele agroalimentare. Dezvoltarea capitalului uman influentează puternic competitivitatea. Aceasta 
este o componentă a provocării de dezvoltare "Omenii şi societatea", descrisă în AP Ro. Ea devine în 
următoarea perioadă o temă transversală pentru abordarea nevoilor legate de competitivitate, 
determinată pe de o parte de ponderea ridicată a populaţiei ocupate în agricultură, dar cu un nivel redus 
de instruire, iar pe de altă parte de necesitatea calificării fermierilor şi adaptării cunoştinţelor acestora la 
contextul modern (tehnologii, cunoştinţe generale privind schimbările climatice, etc).  
 Nevoile prioritare pentru dezvoltarea capitalului uman au fost exprimate în analiza SWOT în 
urmatoarele direcţii: formare profesională şi o mai bună integrare a rezultatelor cercetării. Îmbunătățirea 
informării şi formării profesionale (inclusiv învăţarea pe tot parcursul vieţii), precum şi adaptarea 
curriculei la nevoile reale sunt esenţiale pentru creşterea competitivităţii în sectorul agroalimentar şi 
forestier. Prioritatea care rezultă din analiza SWOT şi analiza nevoilor este de a corela mai bine educaţia 
şi formarea profesională cu nevoile agriculturii, silviculturii, şi a creşterii nivelului de conştientizare a 
fermierilor cu privire la beneficiile de mediu.  
 
 Resursele naturale  
 Gestionarea durabilă a resurselor naturale reprezintă o prioritate a strategiei de dezvoltare rurală 
2014-2020, fiind reflectată şi în analiza SWOT. In AP Ro resursele naturale se regăsesc sub provocarea 
de dezvoltare 4, gestionarea acestora fiind susținută financiar şi din FEADR prin PNDR şi transversal 
prin celelelte domenii prioritare. Nevoile identificate ca prioritare în această strategie se referă la 
biodiversitate și zonele cu înaltă valoare naturală, gestionarea durabilă a pădurilor și accesibilitate, 
extinderea zonelor forestiere, calitatea apei și a solului, emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și 
adaptarea la schimbările climatice.  
 Intervențiile PNDR vor contribui la limitarea amprentei de carbon provenită din agricultură și 
promovarea adaptării la schimbările climatice în agricultură și în zonele rurale. Instruirea și serviciile de 
consultanță vor juca un rol important în informarea şi pregătirea în domeniile menţionate cu privire la 
cerinţele obligatorii legate de mediu şi schimbări climatice, cu privire la modernizarea fermei, inovare, 
competitivitate şi antreprenoriat pe parte de DR. Calitatea mediului și biodiversitatea sunt supuse 
presiunii din perspectiva procesului natural și a activităților economice. Există o nevoie stringentă de a 
îmbunătăți condiţiile de mediu și de a promova practici durabile în agricultură și în economie, în 
general.  

Calitatea mediului și biodiversitatea sunt supuse presiunii din perspectiva procesului natural și 
a activităților economice.Există o nevoie stringentă de a îmbunătăți condiţiile de mediu și de a 
promova practici durabile în agricultură și în economie, în general. Terenurile cu înaltă valoare naturală 
(HNV) a căror suprafaţă reprezintă aproximativ 16% din totalul terenurilor agricole și silvice sunt un 
factor important pentru biodiversitate. Strategia Națională și Planul Național de Acțiune pentru 
Conservarea Biodiversității 2013-2020, care transpune în plan naţional strategia UE în domeniul 
biodiversității, trebuie să fie completată pe baza progreselor realizate prin măsurile susţinute prin 
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actualul PNDR .  
Creşterea suprafeţei împădurite constituie o nevoie prioritară, aceasta contribuind la procesul de 

adaptare la schimbările climatice şi la reducerea emisiilor de GES. Se estimează că suprafețe 
semnificative de teren agricol sunt afectate de diverse fenomene de degradare a solului fiind potrivite 
pentru împădurire. Există o corelare puternică între nevoia de promovare a biodiversității și împăduriri 
și nevoia de formare și consultanţă la nivel local pentru a promova bunele practici în agricultură și 
silvicultură cu privire la peisaj și managementul ecosistemelor. Aceste concepte sunt relativ noi în 
România și există potențial pentru ca aceste idei să fie consolidate în cultura fermierilor și 
silvicultorilor.  

 Nevoia de sustenabilitate a întreprinderilor, a locurilor de muncă, a comunităților și 
ecosistemelor impune, de asemenea, o protecție mai bună a resurselor de apă şi sol şi a sistemelor de 
management integrate. Un sprijin prioritar trebuie acordat pregătirii şi consilierii specializate care să 
vizeze, în special în zonele cu risc ridicat, atingerea standardelor de calitate a apei și protecția resurselor 
de sol ca modalitate de adaptare la schimbările climatice.   
 Modernizarea sistemelor de irigaţii este o altă nevoie complementară care va contribui la 
reducerea pierderilor de energie și de a păși la îmbunătățirea eficienței globale a resurselor. Cu toate că 
nivelul emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din agricultură este în general scăzut, depozitarea 
gunoiului de grajd ridică serioase probleme. Tendinţa de abandonare a sistemelor extensive de cultură şi 
producţie şi adoptarea de sisteme intensive pune o presiune ascendentă în ceea ce priveşte contribuţia 
agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare la emisiile de GES (prin creşterea numărului de animale 
şi a cantităţilor de gunoi de grajd) și a supraamprentei de carbon (prin creşterea nivelului de mecanizare 
a lucrărilor agricole).   
 Comunitățile vor trebui, de asemenea, să adopte practici mai eficiente privind producerea de 
energie. Prin urmare, o nevoie prioritară este promovarea acțiunilor menite să abordeze aceste 
probleme, inclusiv pentru adoptarea și utilizarea energiilor regenerabile. În ceea ce priveşte biomasa, 
dispunem de un potenţial ridicat dar încă insuficient valorificat, atât în cadrul proceselor de producţie 
cât şi pentru creşterea bunăstării populaţiei rurale. Adaptarea la schimbările climatice răspunde nevoilor 
legate de conservare a resurselor naturale şi este, în consecinţă, o prioritate pentru strategia PNDR. Sunt 
necesare acţiuni pentru a sprijini adaptarea "accelerată" a fermierilor, procesatorilor și comunităților 
rurale la schimbările climatice prin îmbunătățirea gestionării durabile a apei şi protecției solului. Acest 
lucru va fi susţinut şi prin transferul de cunoștinţe, stimularea inovării și adaptarea rezultatelor cercetării 
la nevoile reale ale sectorului. 
  
 Oamenii şi societatea, dezvoltarea locală 
 Nevoile prioritizate în această categorie se referă la: reducerea sărăciei şi riscului de excluziune 
socială, un nivel mai bun de educaţie, crearea de locuri de muncă, îmbunătăţirea infrastructurii şi 
serviciilor de bază, sprijin pentru mediul de afaceri şi pentru extinderea pe piaţa locală, conservarea şi 
promovarea patrimoniului local, precum şi încurajarea şi consolidarea dezvoltării locale prin abordarea 
LEADER.  

PNDR are ca obiectiv îmbunătăţirea standardului de viaţă în mediul rural, inclusiv prin 
dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii, prin oferirea de servicii de bază comparabile cu zonele 
urbane şi prin reducerea decalajului de venituri dintre rural şi urban. Sărăcia este persistentă în zonele 
rurale din România, fiind asociată îndeaproape cu grupurile dezavantajate, fermierii de subzistenţă, cu 
acces limitat la oportunități de îmbunătăţire a veniturilor şi de a reduce sărăcia. Există o mare nevoie de 
a sprijini populaţia din zonele rurale prin oferirea de cursuri şi specializări de scurtă durată în vederea 
perfecţionării şi dobândirii de cunoştinţe şi abilităţi noi. De asemenea, complementaritatea cu alte 
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fonduri este importantă, astfel consilierea şi asistenţa specializată pot sprijini populaţia rurală să creeze 
şi să dezvolte noi activităţi non-agricole aducătoare de venit. Necesitatea de a aborda această provocare 
socială este o prioritate, în special pentru a asigura transferul persoanelor ocupate în agricultura de 
subzistenţă, în activităţi nonagricole dacă sunt asistaţi de o formare profesională specializată în vederea 
atingerii unor standarde de viaţă mai înalte.  
 Diversificarea exploataţiilor agricole şi a altor întreprinderi existente prin orientarea lor către 
sectorul non-agricol nu constituie doar un răspuns logic la cerinţele pieţei, aflată în plină schimbare, ci 
va ajuta şi la absorbţia surplusului forţei de muncă eliberate din sectorul agricol. Crearea şi menţinerea 
de locuri de muncă sustenabile, înfiinţarea şi consolidarea afacerilor dezvoltarea de produse, servicii şi 
activităţi care generează locuri de muncă şi un venit suplimentar sunt esenţiale pentru îmbunătăţirea 
standardelor de viaţă din zonele rurale. Atragerea tinerilor calificaţi ca actori în zonele rurale este o 
metodă sustenabilă de regenerare şi consolidare a comunităţilor rurale. Abordarea acestei nevoi are 
legătură cu progresul social şi economic în general, inclusiv cu îmbunătăţirea accesului la bunuri şi 
servicii publice şi private, la produsele alimentare şi tehnice, la domeniile profesionale şi educaţionale. 
O infrastructură rurală bine dezvoltată şi funcţională reprezintă baza pentru dezvoltarea economică în 
zonele rurale.  
 Renovarea şi dezvoltarea satelor şi mai ales, îmbunătăţirea infrastructurii, protejarea resurselor 
de apă şi aer nu sunt doar o cerinţă esenţială pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi creşterea atractivităţii 
zonelor rurale, ci şi un  element esential in utilizarea eficientă a resurselor şi protecţia mediului. 
Îmbunătăţirea/extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare/tratare a apei reziduale, precum 
şi a unor activităţi de protejare a moştenirii rurale pot contribui la eforturile comune de asigurarea a 
dezvoltării durabile în comunităţile rurale.  
 Realizarea unei infrastructuri rurale adecvate contribuie în mod esenţial la dezvoltarea 
activităţilor economice în spaţiul rural, la creşterea ponderii serviciilor şi implicit a locurilor de muncă. 
Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradiţiilor contribuie nu numai la sporirea calităţii vieţii în 
zonele rurale, ci stimulează activităţile de turism rural, dezvoltarea mărcilor locale şi crearea de locuri 
de muncă.  
 Sprijinul pentru această nevoie stimulează şi continuă progresul înregistrat prin sprijinul alocat 
prin PNDR 2007-2013. Direcţiilor menţionate anterior li se adaugă abordarea LEADER, care este 
destinată să ajute populaţia rurală să-şi cunoască mai bine nevoile de dezvoltare, resursele naturale de 
care dispun în vederea adoptării unor decizii colective pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea potenţialului 
de care dispun, pe termen lung. Deşi LEADER nu a atins încă impactul dorit în România în perioada 
2007-2013, există un real potenţial pentru ca abordarea să se bucure de mai mult succes în ceea ce 
priveşte dezvoltarea sustenabilă a teritoriilor rurale şi prin urmare, aceasta este o prioritate ce trebuie 
sprijinită prin viitorul PNDR. Nevoile prioritare identificate includ simplificarea procedurilor 
administrative, creşterea capacităţii managerilor GAL, conştientizarea populaţiei rurale cu privire la 
oportunităţile de a se implica mai mult în dezvoltarea comunităţilor lor locale, etc.  
 Implementarea cu succes a PNDR 2014-2020 va depinde, pe lângă sprijinul pentru abordarea 
nevoilor prioritare descrise mai sus în această secţiune, de disponibilitatea şi de sprijinul pentru 
dezvoltarea ideilor, proiectelor şi activităţilor noi, inovative, pentru promovarea dezvoltării afacerilor şi 
comunităţilor rurale. Există o nevoie prioritară de a împărtăşi cunoştinţele şi experienţa prin conectarea 
oamenilor în cadrul unei reţele naţionale de dezvoltare rurală bine organizată şi gestionată. Scopul 
reţelei nu este numai de a sprijini eficienţa politicii de dezvoltare rurală, ci şi de a facilita crearea de 
sinergii, de a încuraja cunoaşterea, precum şi de a contribui la obiectivele Parteneriatului European 
pentru Inovare (PEI) cu privire la Productivitatea şi Sustenabilitatea Agriculturii. Îmbunătăţirea 
educaţiei, a politicii de formare profesională (inclusiv învăţarea pe tot parcursul vieţii), precum şi a 
curriculei şi a modalităţilor de furnizare sunt esenţiale pentru România în scopul creării de locuri de 
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muncă, îmbunătăţirii serviciilor (publice şi private), reducerii sărăciei (în special pentru grupurile 
vulnerabile, inclusiv şomeri pe termen lung, persoane ocupate în agricultura de subzistenţă, persoane cu 
dizabilităţi şi romi), realizării progresului şi a stabilităţii sociale.   
 Pe lângă nevoile descrise mai sus, mai există o serie de nevoi care au putea avea o influență 
asupra implementării PNDR 2014- 2020 : reducrerea abandonului școlar din mediul rural, modernizarea 
sistemului de învățământ agricol, solutionarea problemelor privind functionarea pieței funciare, inclusiv 
masuri de comasare a terenurilor agricole, dezvoltarea unor servicii de e-guvernare locale, regionale şi 
naţionale adecvate.  
 
 Prioritățile stabilite pentru PNDR 2014- 2020 sunt : 

1. Competitivitatea agriculturii şi industriei alimentare în vederea dezvoltării sectorului de 
procesare, încurajarea agriculturii de nişă, creşterea competitivităţii agriculturii, obiective 
care nu pot fi atinse în lipsa unei modernizări a infrastructurii rurale (drumuri, canalizare, 
infrastructura agricolă, alimentare cu apă, etc.)  

2. Ferma de familie cu scopul reducerii gradului de fragmentare a fermelor, al facilitării 
accesului pe piaţă al fermierilor mici şi mijlocii;  

3. Încurajarea tinerilor fermieri: întinerirea populaţiei rurale şi facilitarea procesului de 
modernizare a fermelor, retehnologizarea sectorului agricol şi introducerea tehnicilor 
inovative în activitatea agricolă;  

4. Dezvoltarea zonei montane: prioritizarea investiţiilor în aceste zone şi finanţarea unor 
acţiuni de cooperare pentru stimularea asocierii în zona montană prin acţiuni de tip 
LEADER;  

5. Reconversia pomicolă în vederea restructurării sectorului pomicol, a înfiinţării de 
plantaţii în bazine tradiţionale şi fructificarea potenţialului acestui sector în vederea 
încurajării consumului autohton;  

6. LEADER cu rol în: participarea membrilor comunităţilor rurale la procesul de 
dezvoltare locală şi încurajarea acţiunilor inovative; încurajarea actorilor de la nivel local 
de a lucra împreună cu reprezentanţii altor comunităţi din interiorul sau exteriorul ţării; 
stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării strategiilor de 
dezvoltare locală în scopul dezvoltării economice şi sociale a comunităţilor locale rurale.   

7. Transferul de cunoştinţe şi inovare cu accent în acest sens pe înfiinţarea de GAL-uri 
care vor avea un rol important în crearea mijloacelor propice pentru schimbul de bune 
practice, know-how în producţie, procesarea şi comercializarea produselor agricole şi 
forestiere 

 
  

Despre LEADER  și GAL  
 a) Abordarea LEADER, prin acţiunile sale specifice va duce la îmbunătăţirea guvernanţei locale 
şi la promovarea potenţialului endogen al teritoriilor. De asemenea, abordarea LEADER presupune 
consolidarea coerenţei teritoriale şi implementarea de Acţiuni integrate, ce pot conduce la diversificarea 
şi dezvoltarea economiei rurale, în folosul comunităţilor. Un alt deziderat îl constituie construcţia 
instituţională în vederea elaborării şi implementării de strategii integrate ce vor da posibilitatea actorilor 
din spaţiul rural, reprezentanţi ai diferitelor domenii de activitate, să conlucreze şi să interacţioneze în 
folosul comunităţilor rurale. Strategiile elaborate şi selectate se vor materializa în proiecte ce vor fi 
implementate în aria de acoperire a GAL, proiecte ce vor fi sprijinite financiar din fonduri publice la 
care se va adăuga cofinanţarea privată.   
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 Obiective specifice Leader : 
 participarea membrilor comunităţilor rurale la procesul de dezvoltare locală şi 

încurajarea acţiunilor inovative (spre exemplu, soluţii noi la probleme vechi, 
introducerea şi dezvoltarea unor produse noi, noi sisteme de piaţă, modernizarea 
activităţilor adiţionale prin aplicarea de noi tehnologii, etc.) 

 încurajarea actorilor de la nivel local de a lucra împreună cu reprezentanţii altor 
comunităţi din interiorul sau exteriorul ţării 

 stimularea formării de parteneriate, pregătirea şi asigurarea implementării strategiilor de 
dezvoltare locală 
 

 b) Ponderea partenerilor în cadrul GAL ( Grupului de Acţiune Locală ) 
 GAL-urile reprezintă parteneriate public-private alcătuite din reprezentanţi ai sectoarelor: 

 Public 
 administraţie publică (la nivel local şi judeţean – primării, consilii locale, judeţene, 

etc.)  
 servicii publice (servicii sociale, de sănătate şi transport, şcoli, universităţi, etc.)  

 Privat 
 sector comercial (societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, etc.);  
 sector financiar (bănci, instituţii de credit, etc.);  
 sector agricol (cooperative agricole, grupuri de producători, etc.); organizaţii de 

întreprinzători;  
 societăţi de furnizare a serviciilor comunitare (culturale, radio, TV, servicii non-

culturale, etc.).  
 Societate civilă 
 organizaţii non-profit, asociaţii, fundaţii, federaţii (asociaţii de mediu, asociaţii 

culturale, sociale, religioase, camere de comerţ, unităţi de cult, etc.);  
 persoane fizice, grupuri de persoane neînregistrate oficial.  

 La nivelul decizional din cadrul GAL, reprezentanţii privaţi şi ai ONG-urilor vor reprezenta 
peste 50%, urmând ca partea publică să reprezinte mai puţin de 50%. 
 
 Structurile asociative – motoare ale dezvoltării agricole şi ale mediului rural 
 Următorul exerciţiu financiar va pune un accent deosebit pe programul LEADER din cadrul 
PNDR destinat Grupurilor Locale de Acţiune. Acestea vor avea menirea abordării unei dezvoltări locale 
plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLCC) ale cărei avantaje se referă la încurajarea implicării 
nivelului local şi consolidarea sentimentului de proprietate la nivel local; creşterea capacităţii 
administrative a comunităţilor locale şi stimularea inovării, precum şi posibilitatea coordonării 
contribuţiei diferitelor fonduri, inclusiv a celor naţionale. 
 Prioritatea transferului de inovare, experimentarea şi cooperarea se vor putea face prin 
intermediul proiectelor pilot susţinute de GAL-uri, care, în acest fel, vor putea introduce activităţi 
inovative în domeniul cooperării între spaţiul rural şi urban, punând bazele unei conectări a teritoriului 
la spaţiul european. 
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Fig.7. Vedere de ansamblu a comunei Lunca Ilvei 
 
 
 

III. Profilul comunei Lunca Ilvei 
 

2.1. Localizare geografică 
 

Comuna Lunca Ilvei este situată în partea de nord-est a județului Bistrița-Năsăud, la limita 
Transilvaniei cu Bucovina,  la întretăierea paralelei 47° 21' 25" latitudine nordică, cu meridianul 24° 56' 
20" longitudine estică.  

Are ca vecini:  
 la est: Poiana Ștampei din județul Suceava  
 la vest: Ilva Mare – având ca limite de hotar de la nord spre sud: Stânca Hăştii, Piatra, 

Valea Leşului, Valea Feştilă, Caturi (1128 m) şi Obcina (1193 m) 
 la nord: localitatea Șanț, despărţită prin muntele Cucureasa, Braşovanca, Băran şi Stânca 

Hăştii 
 la sud: localitățile Tiha Bârgăului și Leșu, graniţa fiind Măgura Neagră (1321 m), Şeaua 

Măgurii (1086 m), Dealul Frumos (982 m), Poieni, Ulm (1068 m) şi Vârful Obcinii (1193 
m).   



             Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei  

         2014-2020 

Pagina 52  
 

Localitatea se situează pe cursul superior al râului Ilva, de la care şi-a primit şi numele şi care 
străbate aproximativ 50 de km din judeţul Bistriţa. Râul Ilva adună pe teritoriul comunei o serie de 
afluenţi, care vor fi prezentaţi la capitolul 2.4.5. Rețea hidrografică. 

Căile de acces rutiere şi feroviare în comună sunt: 
 Vest: prin depresiunea Lunca Ilvei – Ilva Mare, pe DJ 172D 
 Est: pe cursul Văii Silhoasa şi pârâul Roşu, urcând pe Tânoava Mare de la Grădiniţa, pe un 

drum rutier (construit spre sfârşitul primului război mondial de către armata austro-ungară) 
sau pe calea ferată Ilva Mică – Vatra Dornei (construită de autorităţile române în perioada 
1934-1938) 

 Nord: pe valea Cârlibavului, pe un drum modernizat de 14 km, ce leagă DJ 172D (Lunca 
Ilvei) cu DJ 17D (Şanţ)  

Distanţa de la Lunca Ilvei la localităţile mai importante sunt: 54 de km pe cale rutieră până la 
Năsăud, 78 km pe cale rutieră până la Bistriţa, 18 km pe drum forestier până la Poiana Stampei care se 
află pe drumul european E58 Bistriţa-Vatra Dornei, 11 km pe cale rutieră până la comuna Şanţ (DJ 17D 
– acces spre Pasul Rotunda), 43 km pe cale ferată până la Vatra Dornei. 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
       Fig.8. Judeţul Bistrţa-Năsăud    

 
 

2.2. Repere administrative 
 

Lunca Ilvei face parte din Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, iar în cadrul acesteia, se regăseşte 
în Zona de dezvoltare Nord-Est (GAL Leader Bistrița-Năsăud).   

Comuna are în componenţa sa un singur sat, satul de reşedinţă Lunca Ilvei, şi avea la 1 ianuarie 
2013, un număr de 3.154 de locuitori. Suprafaţa comunei este de 9.121 ha, ceea ce face ca Lunca Ilvei 
să se plaseze în rândul comunelor mijocii din judeţ. 
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Din punct de vedere administrativ, comuna este condusă de Primăria şi 
Consiliul Local Lunca Ilvei, cu sediul pe Str. Grănicerilor Nr. 198.  

Stema comunei Lunca Ilvei se prezintă sub forma unui scut gravat cu 
o cruce de aur, pe care stă aşezată o coroană argintie reprezentând un turn. 
Coroana semnifică faptul că localitatea are rangul de comună. Scutul este 
împărţit în patru cadrane, fiecare reprezentând printr-un simbol, activităţile 
caracteristice comunei. Astfel, în dreapta sus, este reprezentat un gater de 
argint ce taie un trunchi de copac auriu, simbolizând activitatea tradiţională a 
locuitorilor luncani, prelucrarea primară a lemnului. În cadranul din stânga 
sus este reprezentat un cerb de aur alergând, ceea ce simbolizează bogăţia în 
vânat a pădurilor. Cadranul dreapta jos prezintă o margaretă de argint, 
simbolizând turismul rural, care e în continuă dezvoltare. În cadranul din 
stânga jos se află o vacă de aur, reprezentând cea mai răspândită activitate a 
locuitorilor, creşterea bovinelor.          Fig.9. Stema Lunca Ilvei 
     
 
 
 

2.3. Scurt istoric 
 

Locuirea umană în bazinul geografic superior al Someşului Mare, din care face parte şi râul Ilva, 
este prezentă începând cu epoca bronzului, continuând cu epoca fierului, epoca romană, feudală, până în 
prezent. Lunca Ilvei a făcut parte până în 1956 din comuna Ilva Mare, astfel că prima atestare despre 
înfiinţarea aşezării se referă ca denumire la Ilva Mare şi a fost menţionată de Pavel Gălan în lucrarea 
„Istoria Parohiei Ilva Mare”. El consemna: " Îşi trage numele de la apa Ilva şi datează după tradiţie 
numai pe la 1710, după date mai sigure de la 1730, cându un oarecare Toma Miclăuşu, care având o 
pricină cu părinţii lui la 1730, a venit din Maieru şi s-a aşezat în Lunca Miclăuşenilor, sub Piatra 
Leşului, într-o prelucă în mijoculu păduriloru, cu vreo două capre trăindu din lapte, venatu şi pescuitu; 
nici n-avea drum până la elu fără hăitaşi prin pădure.” Constituirea comunităţii ilvene s-a realizat prin 
venirea unor familii sau a unor persoane singure de la Leşu, Sângeorz, Maieru, Rodna sau chiar din 
Banat.  

La scurtă vreme după înfiriparea aşezării ilvene, asemenea tuturor locuitorilor de pe valea 
Someşului, ilvenii au cunoscut asuprirea şi persecuţiile Magistratului Bistriţei, care a încălcat 
prevederile Diplomei Regelui Matei Corvin din 1475 privind drepturi egale ale locuitorilor satelor de pe 
Valea Someşului cu cele ale locuitorilor Bistriţei. De asemenea, în 1833 românii aşezaţi pe hotarul de 
astăzi a Ilvei Mari, au primit somaţia de la Magistratul Bistriţei de a părăsi de îndată acele locuri. Cu 
toate acestea, familiile somate nu şi-au părăsit casele şi pământurile şi au înaintat demersuri la forurile 
mai înalte precum Guberniul Transilvaniei, obţinând anularea decretului de strămutare. Persecuţiile nu 
au încetat şi au culminat cu încercarea de a-i transforma pe românii de pe Valea Someşului în categoria 
socială a iobagilor, care a eşuat şi ea. 

Datorită numeroaselor intercaţii între cele două tabere, împărăteasa Maria Tereza a înfiinţat 
regimentul de graniţă năsăudean menit să curme divergenţele între locuitorii de pe Valea Rodnei şi Ilvei 
şi conducerea oraşului Bistriţa. Militarizarea zonei a avut nu doar însemnătate militară, ci şi economică, 
fiscală, sanitară şi demografică. 
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          Fig.10. Regimente grănicereşti din Transilvania, 1817                        Fig. 11. Ţinuta regimentului de graniţă năsăudean 

 
 

Ilvenii au participat în deceniul 1851-1861, la numeroase acţiuni desfăşurate de foştii grăniceri 
pentru a li se recunoaşte drepturile asupra munţilor, pădurilor, fondurilor băneşti acumulate prin munca, 
truda şi jertfa comună a grănicerimii. 

După Unirea de la 1 Decembrie 1918, ilvenii au început o nouă filă de istorie: în fruntea 
localităţii au fost aleşi oameni ai locului, în posturile de jandarmi şi de notar al Primăriei au fost numiţi 
români, s-a trecut la introducerea treptată a legilor româneşti, la dezvoltarea activităţii economice şi 
sociale şi la înflorirea culturii populare.  

Una dintre marile realizări pentru Lunca Ilvei a fost construirea şi exploatarea căii ferate de 
importanţă naţională Ilva Mică-Vatra Dornei (fratele mai mare a căii ferate forestiere) care a rezolvat 
situaţia de izolare a zonei şi a unit Transilvania de Nord cu Moldova. 

După două decenii de la încheierea primului război mondial, Germania hitleristă şi Italia fascistă 
au semnat la 30 august 1940  Dictatul de la Viena prin care se impunea ca Transilvania de nord-vest, un 
teritoriu de 43.942 km2 cu o populaţie de 2.667.000 de locuitori, majoritari români, să devină 
componentă a Ungariei hortyste. La 11 septembrie 1940 în Lunca Ilvei au fost înlocuită toată 
administraţia publică cu funcţionari maghiari, chiar dacă nu aveau pregătirea necesară. În şcoli, materia 
principaă de studiu era limba maghiară, iar profesorii care nu au fost trimişi în Moldova, au fost nevoiţi 
să studieze limba maghiară lângă Budapesta.  

Perimetrul geografic al satului Lunca Ilvei a devenit astfel zonă de graniţă cu Moldova, iar 
perioada 1940-1944 a însemnat o perioadă de grele suferinţe şi umilinţe ale locuitorilor ilveni îndurate 
din partea noii forţe asupritoare. Retragerea trupelor germano-maghiare din zona Ilvelor a avut acţiuni 
devastatoare: aruncarea în aer a viaductelor şi podurilor din zona Silhoasa şi apoi a celorlalte poduri 
rutiere de pa Valea Ilvei, ceea ce a dus la oprirea imediată a circulaţiei, atât pe calea ferată Ilva Mică – 
Vatra Dornei, cât şi pe drumul rutier Coşna – Lunca Ilvei – Ilva Mică. Locul trupelor germane şi 
maghiare a fost luat de către trupele ruse, care au transformat satul în lagăr de prizonieri de război. În 
martie 1945 a fost înfiinţat un post special de jandarmi la Lunca Ilvei, menit să ţină legătura cu 



             Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei  

         2014-2020 

Pagina 55  
 

comandamentul sovietic al lagărului din zona fabricii şi să păstreze ordinea publică în sat. Cu toate 
acestea, comportamentul devastator al ruşilor a fost identic cu cel al cotropitorilor anteriori. 

În mai 1945, vestea încetării războiului a ajuns şi la Lunca Ilvei, urmând o perioadă de refacere 
economică, socială, culturală. La 15 aprilie 1948, Lunca Ilvei a obţinut pentru prima dată statutul de 
comună, însă Legea pentru raionarea administrativ-economică a teritoriului Republicii Populare 
Române din 1950 a stabilit raionul Năsăud în componenţa căruia Lunca Ilvei era sat aparţinător 
comunei Ilva Mare. Transformările de ordin social şi economic datorat activităţilor de exploatare şi 
prelucrare a lemnului a condus în anul 1956 la Decretul Prezidiului Marii Adunări Naţionale prin care 
Lunca Ilvei devenea din nou comună de sine stătătoare. De atunci, comuna are conducere şi viaţă 
economică şi social-culturală proprie.  

În prezent, comuna Lunca Ilvei continuă să se dezvolte constant, păstrându-şi caracterul, 
originalitatea şi tradiţia. 

 
 
 

2.4. Cadrul natural 
 

2.4.1. Relief 
 
Teritoriul comunei Lunca Ilvei este alcătuit dintr-un relief extrem de variat, ce cuprinde: munți, 

muncei, măguri, terase, poderee și lunci. Forma depresionară a reliefului așezării, străjuit de culmi 
montane pe toate laturile, fac din aceasta o unitate geografică distinctă, de o mare frumusețe și 
originalitate. 
 Privită de sus, relieful hotarelor comunei se aseamănă cu cel al unei vechi cetăţi dacice 
împrejmuită de ziduri puternice şi turnuri de pază (vârfurile muntoase) unite între ele prin culmile 
dealurilor. Poarta principală de intrare în „Cetate” sunt dealurile înalte ale Măgurii Ilvei, iar spatele 
cetăţii este fortificat de bazinul Dornelor. 
 Relieful comunei Lunca Ilvei cuprinde munţi care reprezintă 10-15% din totalul zonei, dealuri 
care au o proporţie de 60-65% şi lunci şi poderee care reprezintă 15%. Altitudinile variază între 580 m 
şi 1467 m. De-a lungul râului Ilva se înşiră lunci (unele inundabile), poderee, zăvoaie şi poieni. De 
asemenea, râul Ilva şi-a creat cursul prin deosebite şi frumoase defilee, lăsându-ne să ne bucurăm de 
frumuseţea lor. 

1. Zona montană: 
 Muntele Cucureasa – situat în partea de nord a comunei, cu înălţimi de până la 1392m 

străjuieşte vechiul hotar dintre Transilvania şi Bucovina, fiind atunci un important punct 
de observaţie, azi oferind drumeţilor loc de popas după urcuşul de 7 km până în vârf. 

 Munceii Înşiraţi – sunt o succesiune de munţi cu culmi domoale, acoperite de păşuni 
montane, care se întind pe o lungime de 9 km de la vârful muntelui Cucureasa până la 
dealul Siminic. Lăţimea lor este de 1,5-2 km, la altitudinea de 1000 m cresc păduri de 
molid iar picioarele de deal ce se desprind din munte sunt acoperite de pajişti şi poieni. 
Munceii Înşiraţi reprezintă culmea Carpaţilor Orientali, aici fiind până în secolul al 
XVII-lea hotarul dintre Transilvania şi Moldova. 

 Muntele Cosorul – face parte din Munţii Suhard şi are o suprafaţă de 81,7 ha. Versanţii 
sunt acoperiţi cu păşuni, unde ciobanii îşi mână vara oile. Denumirea muntelui provine 
de la cuvântul cosor, care se referă la o plantă ierboasă cu tulpina lungă sau la numele 
unui cuţit scurt, cu vârful încovoiat, utilizat la altoirea pomilor. 
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 Muntele Lopagna – face parte tot din Munţii Suhard şi este vecin cu Muntele Cosorul, 
având însă pantele mai domoale decat acesta. 

 Muntele Rusaia – aparţine de Muntele Suhard şi se situează la est de Muntele Lopagna, 
pe cursul superior al văii Rusaia.  

 Muntele Acăstăilor – este situat la capătul Munceilor de jos,  are o înălţime de 1213 m şi 
o suprafaţă de păşune de numai 2,5 ha. 

 Muntele Brădăţelul - este situat la sud-vest de muntele Acăstăilor şi are o suprafaţă de 
24,7 ha. Denumirea provine de la un pâlc de brazi situaţi în mijlocul poienii. 

 
2. Arşiţe: 

 Arţiţa Tomuţenilor – situată deasupra staţiei de cale ferată Lunca Ilvei, la capătul din jos 
a Dealului Prăjii, fiind o ridicătură de stânci golaşe şi înalte de 877 m. 

 Arşiţa Someşenilor – situată la confluenţa Vinoasei cu pârâul Borcutului şi se leagă cu 
Râpa spre Acăstăi. Înălţimea este de 886 m, laturile sunt foarte înclinate şi pline de 
bolovănişuri în partea superioară. 

 Arşiţa Bolovanului – se situează între pârâul Bolovanului şi cel al Borcutului. Culmea 
dinspre nord-est duce la Dealul Siminic şi Coşna printr-o cărare circulată. 

 
3. Zona deluroasă 

Acestă zonă reprezintă cea de-a doua treaptă de relief a comunei. Are înălţimi cuprinse între 
750-1000 m iar rocile sunt preponderent de origine eruptivă. Dealurile se întind de sub munţi şi 
până către luncile de pe râul Ilva.  

Zona deluroasă este formată din: Dealul Prăjii, Dealul Ivan, Dealul Frâu, Dealul Pâţului, 
Dealul Roşia, Dealul Calului, Dealul Ursului, Dealul Hârceag, Dealul Galeş, Dealul Pălitului, 
Dealul Sasului, Dealul lui Maftei, Dealul Clompoş, Dealul Popii, Dealul Fodor, Dealul Toader, 
Dealul Bolovanului, Dealul Dârmox, Dealul Siminic, Dealul Lung, Dealul Lat, Dealul 
Borcutului sau Dealul Vinului, Dealul Sărceri cu Sărcerul Mare şi Sărcerul Mic, Dealul 
Tălhăresc, Dealul Crucii. 

 
4. Podereiele 

Podereiele sunt formaţiuni reprezentând un platou, podiş, tăpşan mic, movilă şi s-au format 
în gura pâraielor şi văilor unde au avut loc viituri aluvionare voluminoase şi puternice. În hotarul 
comunei Lunca Ilvei se află: Podereiul Cucuresii, Podereiul Ursoii şi al Văii Calului, Podereiul 
Strugariului sau al Vinoasei şi Podereiul Sucilenilor. 

 
5. Luncile 

De-a lungul râului Ilva, când de-o parte, când de alta, s-au format numeroase lunci, unele 
fiind inundabile în cazul viiturilor mari. Caracteristica lor comună este aceea că ocupă suprafeţe 
mici. Luncile mai cunoscute sunt: Luncile Feştilenilor, Luncile Tomenilor, Lunca Miclăuşenilor, 
Lunca lui Zaiţ, Luncile Nemţoaicei, Luncile Tomuţenilor, Luncile Hornărilor, Luncile Bocenilor, 
Luncile Sucilenilor, Luncile Săsenilor. 

 
6. Tânovuri: Tânovul cel Mare, Tânovul Nemţoaicei, Tânoava cea Mare. 
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7. Poieni şi preluci 
Comuna are consemnate pe hărţile topogarfice numeroase poieni şi preluci, dintre care 

amintim: Poiana lui Galeş, Poiana Crucii, Poiana din Dealul Frâu, Poiana din capăt (Gălan sau 
Pricope), Poiana Onighi, Poiana Răciţii, Poiana lui Siminic, Poiana lui Puşcă, Poiana Butii, 
Poiana Munceilor, Poiana Căstaorului (Acăstăilor), Poiana din capătul de sus al Dealului Prăjii, 
Poiana Teşna, Poiana Ogrozile, Poiana de la Izvorul pârâului Rusaia, Poiana lui Bălan, Poiana 
lui Cozonac, Preluca Visii, Preluca lui Gondor, Preluca lui Costan, Preluca Braşovanca, Preluca 
Luchii, Preluca Ciricii, Preluca lui Mitrofan, Preluca Hornariului, Preluca Paltinului, Preluca 
Băran. 

 
8. Trecători şi defilee 

Întrarea principală şi cea mai accesibilă în Lunca Ilvei este prin depresiunea Lunca Ilvei – 
Ilva Mare, prin Defileul Ilvei dintre Măgura Mică şi Cicera. Defileul este lung de 1,2 km şi lat de 
120-150 m şi a fost săpat de apele râului Ilva.  

Pe cursul Văii Silhoasa şi pe Pârâul Roşu, urcând pe Tânoava Mare de la Grădiniţa, se poate 
ajunge de la Lunca Ilvei la Vatra Dornei, pe un drum rutier construit spre sfârşitul primului 
război mondial de către armata austro-ungară, sau pe calea ferată Ilva Mică – Vatra Dornei, 
edificată de autorităţile române în perioada 1934-1938. 

Difernţa de nivel dintre Podul Mustii şi Grădiniţa este de numai 140 m, ceea ce înseamnă un 
urcuş al drumului rutier de 50 m la un km, pe o distanţă de 3 km, în timp ce calea ferată ocoleşte 
11 km pentru a putea urca acest nivel, trecând pe viaducte şi prin tuneluri. Acest punct de trecere 
a primit denumirea de Pasul Ilvei. 

Pentru a ajunge în localitatea Şanţ şi apoi spre Pasul Rotunda, din Lunca Ilvei, se urmăreşte 
Valea Cucuresii şi cea a Cârţabavului, trecând peste şaua Nicanilor. 

 
 
 

2.4.2. Clima 
 

 Prin poziționarea ei geografică, Lunca Ilvei se încadrează în sectorul de climă                          
continentală moderată  supuse adeseori mișcării orizontale a aerului polar maritim, cu o activitate destul 
de frecventă. Iarna e dominată de aerul de natură arctică din nord-vest, iar vara de aerul cald temperat 
maritim.  
 Deoarece se află într-o zonă cu unități fizico-geografice montane și ca urmare a influenței 
predominant vestice, temperaturile sunt mai mici decât în estul țării, la aceeași altitudine.  
 Datorită aerului rece care vine din bazinul Dornelor, iernile în Lunca Ilvei sunt mai lungi, 
cantitatea de zăpadă și ploaie este cu puțin mai mică decât pe versanți, ceea ce favorizează dezvoltarea 
pădurilor de conifere, cu excepții legate de fragmentarea terenurilor, adâncimea văilor, expunerea 
versanților la radiația solară și de situația solară predominantă din vest. Verile sunt mai scurte, uneori 
ploioase și răcoroase ca și primăverile, iar toamnele au o durată mai lungă. 
 Temperatura medie anuală în comună este de 5,7ᴼC, mai coborâtă cu 0,1ᴼC față de Rodna și 
Poiana Ilvei a căror altitudine la vatra așezărilor este de 530 și respectiv 510 m, pe când la Lunca Ilvei 
se ridică la 700 m, la confluența Iliuței cu Sălhoasa și Vinoasa. Această temperatură medie diferă pe 
teritoriul comunei: pe versanţii însoriţi din partea dreaptă a văii Ilvei, media anuală este mai ridicată cu 
cca. 1ᴼC, iar în partea stângă, la dosuri, pe dealurile mai înalte și pe muntele Cornii, Cucureasa și 
Muncei, mai coborâtă, tot cu aceeași temperatură.  
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 Temperatura medie a iernii este de -5ᴼC, iar cea a verii este de 16ᴼC, mai scăzută în munți și 
dealuri și mai domoală în părțile însorite ale unor văi. Prima zi de brumă apare de regulă în prima 
săptămână a lunii septembrie, iar ultima zi cu brumă ajunge până la sfârșitul lunii mai, uneori chiar la 
începutul lui iunie. Prima zi de îngheț este în jur de 15 septembrie, ultima zi de îngheț, între 5 și 10 mai. 
Durata medie a intervalului anual fără brumă este de aproximativ 120 zile,  iar între înghețuri 
aproximativ 160 zile, ceea ce influențează mult culturile cerealiere și pășunatul.  
 Vânturile vin din sectorul vestic, cu schimbări ale direcției predominante de la vară la iarnă și 
aduc umezeală, ploi și zăpadă. Dinspre Măgura Calului, pe valea Iliuța sunt frecvente un fel de brize ca 
urmare a coborârii aerului mai rece spre gura văilor. În schimb, văile mai adăpostite și mai adânci cu 
orientare nord – sud și în bazinetele mai adânci predomină calmul în cea mai mare parte a anului cum 
este Cucureasa, Ursoaia și Vinoasa. Viteza vânturilor crește pe dealurile înalte și la munte cu intensitate 
mai mare în timpul furtunilor de ploaie și a viscolelor. În medie viteza vânturilor pe Ilve este de 3,1 m/s, 
cu intensități în lunile iunie, octombrie și februarie. 
 Nebulozitatea este în medie de 6,0 zecimi, care crește spre vârfurile montane și se datorează 
ascensiunii dinamice a aerului umed pe pantele cu expunere sud-vestică, sub influența maselor de aer 
dinspre Oceanul Atlantic, destul de cald. În ianuarie, nebulozitatea este de sub 6,0 zecimi, în schimb în 
iulie se ridică către 7,0 zecimi influențată de procesele frecvente și intense, orizontale și de ascensiune 
termică. În valea Ilvei, descendența aerului provoacă reducerea nebulozității față de zonele montane. 
Maxima nebulozității este în decembrie, iar minima în august-septembrie. 
 Precipitațiile nu cad uniform în cursul anului: vara cad în cantitate mai mare cam 1/3 din tot 
anul, vara 1/5 iar restul primăvara și toamna. Luna cea mai ploioasă este mai, pe tot parcursul anului 
sunt 160 zile cu ploi, din care 90 zile sunt căderi de zăpadă.  
  
 
 

2.4.3. Flora și fauna  
  
 Cadrul natural din Lunca Ilvei are în componență toate elementele unei naturi diverse: munți, 
dealuri, lunci și ape, păduri și arbuști, locuri de pășunat pentru animale.  
 Flora din Lunca Ilvei este legată nemijlocit de climă, relief și de acțiunea oamenilor care au 
adus modificări mai mari sau mai mici, atât în zestrea vegetală cât și în faună. 
 Relieful predominant deluros – muntos, care își desfășoară formele pe o diferență de nivel de 
800 m și 1467 m altitudine, este acoperit de o vegetație etajată și eterogenă în funcție de înălțime, sol și 
umiditate. Ponderea vegetației îl deține, desigur pădurea așezată în etaje:  
 a) Etajul foioaselor: se găsesc târși (fagi închirciți), frasini, mesteceni, carpeni, aluni și diferiți 
arbuști, tufărișuri și mărăcinișuri. Pe malurile râului Ilva cresc răchiți albe, arini și lozie. 
 b) Etajul rășinoaselor: este predominant și se întinde de la Iliuța, Silhoasa, Vinoasa, Cucureasa, 
partea de sus a Văii Ursoaii și Văii Calului, versanții superiori spre Muncei, Muntele Cornii și Pleșe. Ca 
specii predominante întâlnim: molid, aproape în exclusivitate căutat pentru nevoile industriei forestiere, 
conifere bătrâne, fag, paltin și ulm.  

În ceea ce privește fauna din Lunca Ilvei distingem 2 faze :  
a) în vremurile de demult în Ilva Mare și Lunca Ilvei au trăit zimbrul, calul și măgarul sălbatic. 

Acest fapt este dovedit de numele dat de oamenii locului unor zone : Pârâul Zimbroacei de la fundul 
Vinoasei, Dealul și Valea Calului din Lunca Ilvei, Măgura și Iliuța Calului de pe valea Iliuța, Dealul 
Colun (măgarul sălbatic). Alături de acestea au trăit cerbul, căprioarele, mistrețul etc. 
 b) în prezent fauna este reprezentată de ursul carpatin, cerbul carpatin, mistrețul, lupi, vulpi, jder 
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și rîs în număr foarte mic, nevăstuici și dihori, iepuri, cocoșul de munte și găinușa de alun, cuci, gaițe, 
pupeze, sturzi, mierle, bufnițe, huhurezi. Pe vârfurile înalte întâlnim vulturi și corbi, ciori și țărci, 
ciocârlii, sticleți, pițigoi, presuri, turturele, rîndunele. Reptilele sunt reprezentate de șopârle, năpârci și 
vipere. În ape găsim păstrăvi, lipeni, cleni, mrene, boace, grindele, pișcari, boieșteni. De asemenea 
trăiește și vidra ce se hrănește cu pește și care este foarte căutată pentru blană. 
 
 
 
 2.4.4. Rețeaua hidrografică 
 
 Putem lua în seamă 2 categorii de ape : ape curgătoare și ape minerale.  
 a) Apele curgătoare. Lunca Ilvei este străbătută de o veritabilă rețea de ape curgătoare la care se 
adaugă tăuri și izvoare de ape minerale. Aproape toate aceste ape izvorăsc din hotarul comunei, 
adunându-se în matca râului Ilva. 
 Debitul mediu al râului Ilva la confluența Iluței cu Sălhoasa și Vinoasa este de 0,6 mc/s, pentru 
ca la ieșirea din Ilva Mare să ajungă la 2,1 mc/s prin aportul afluenților săi din aval, ceea ce îl face să 
aibă un caracter permanent chiar și în anii secetoși. 
 Râul Ilva izvorăște de pe versantul nord-vestic al culmii Piatra Fântânele-Măgura Calului. Ca 
punct de ieșire se socotește sub șeaua Fântânele pe unde șerpuiește drumul spre Dornișoara, ce se 
desprinde din șoseaua națională Dej-Bistrița-Vatra Dornei. Râul Ilva se scurge sub podețul de piatră al 
șoselei situat tocmai în curbă. Mai apoi în curgerea sa este cunoscut ca pîrâul Fântânele până unde se 
unește cu pârâul Măgurii ce vine din dreapta sub dealul Prislopașului, de unde mai departe cu numele de 
Iliuța, curge pe o distanță de 12 km și abia la confluența cu Sălhoasa și Vinoasa va deveni râul Ilva. 
 Cursul Iluței sau Iliuței este sinuos, înspre nord croindu-și drum prin eroziunea fisurii dintre 
dealurile Calului, Frâu și Pâțului în dreapta și Tăsuleasa, Merezuri, Drăgan, Obcină și Sasului în stânga, 
pentru a coborî la marginea de răsărit a depresiunii ilvene. De aici purtând numele de Ilva, curge spre 
apus făcând un unghi de 90º, îndreptându-și albia aproape numai pe versantul nordic al dealului Ivan și 
după ce străbate hotarul comunei Ilva Mare, intră în defileul dintre Măguri. 
 Afluenții râului Ilva, în comună sunt : 

 Iliuța cu afluenții: Iluța Calului, Gălan, Răchiții, Rusu, Valea Largă, Doboș și Daru, 
pâraiele Hangan, Rogojoasa, Păltineasa, Coturile. 

 Sălhoasa cu afluenții săi: pâraiele Larion, Sărcer, Roșu, Grădinița, Câmpi, Dealul Lat, 
Frâu, Pâțul. 

 Vinoasa cu afluenții săi:  pâraiele Râpii, Borcut, Bolovan cu Pușcă 
 Ursoaia și Valea Calului  
 Cucureasa  

 
 Apele stătătoare din Lunca Ilvei sunt de fapt 2 tăuri: Tăul Ursoaia și Tăul Doboșenilor care 
seacă și devin mlaștini când este cald, devenind periculoase pentru vitele cornute mari. 
 
 
 
 b) Apele minerale (Borcuturile). Structura formelor de relief și circulația apelor de infiltrație au 
favorizat apariția unor ape minerale favorabile oamenilor. Izvoarele mai cunoscute sunt La Someșeni 
(Ciriloiu) și La Bolovan (Tomuța). 

 



             Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei  

         2014-2020 

Pagina 60  
 

 Conținutul minerealogic al celor 2 izvoare de apă minerală este redat în tabelul de mai jos: 
 

Conținut minerealogic Izvorul Someșeni Izvorul Bolovanu 
Bromură de potasiu - 0,011 
Sulfat de calciu - - 
Sulfat de sodiu 0,213 - 
Sulfat de potasiu 37,426 29,472 
Clorură de sodiu - 1,405 
Bicarbonat de sodiu 12,116 19,056 
Bicarbonat de calciu 18,885 20,221 
Bicarbonat de magneziu 5,446 10,560 
Bicarbonat de fier 0,032 0,162 
H3 și O3 0,362 0,377 
HB03 1,490 1,577 
CO2 liber 18,826 23,058 
Ci 22,702 18,546 
Br Urme 0,009 
I - 0,005 
SO4 0,144 - 
CO3H 27,544 37,979 
NO2 - 0,050 
Na 13,110 16,851 
K - 0,737 
Ca 4,669 6,000 
Mg 0,905 1,735 
Fe 0,010 0,051 
Temperatura apei 9,5ºC 8,0ºC 
Numărul buletinului 533/1955 1878/1954 

     Studiu privind apele minerale cf. Semaka – Atanasiu  
 
  

Rezultă deci că apele minerale din Lunca Ilvei pot fi definite ca bicarbonate clorurate sodice, 
calcice, magneziene cu bioxid de carbon. La cele două izvoare de ape minerale mai pot fi adăugate și 
alte locuri care mustesc de ape mineralizate cum sunt: Sălhoasa la Podul Musti și pe Vinoasa la 
Strugăreni, borcutul Cucureasa de la cariera de piatră și cele două izvoare de la Doboșeni, folosite 
permanent de localnici având o apă minerală feruginoasă cu conținut mijlociu de bioxid de carbon.  
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 Apele din Lunca Ilvei contribuie la creșterea debitului Someșului Mare și a celorlalte ape 
curgătoare din județ și contribuie totodată la dezvoltarea vieții economice și sociale. Ținând seama de 
nevoia asigurării unei cantități mari de energie electrică, se urmărește construirea a 48 de hidrocentrale 
începând din zona Săpânței, Sighet, Vad, Oncești, Aluniș, Bârsa (jud. Maramureș), Valea Măriilor, 
Anieș, Parva, Făget, Salva, Nimigea, Săsarm, Braniștea (jud. Bistrița-Năsăud) și apoi în continuare pe 
Someș până la Satu Mare. 
 Pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud ar urma să se construiască 13 hidrocentrale la care se mai 
adaugă 2 prevăzute pe cursul apei Ilva: centrala de la Ilva Mare și cea de la Poiana Ilvei prima cu o 
putere egală cu 6 MV iar cea de-a doua cu o putere egală cu 9 MV. 

 
 
 
 

2.5. Date demografice 
 

În judeţul Bistriţa–Năsăud, concentrarea majoritară a populaţiei este în zonele rurale, fiind 
197.083 de locuitori, reprezentând 62,4% din populaţia totală a judeţului. Comuna Lunca Ilvei are în 
componenţa sa un singur sat, satul de reşedinţă Lunca Ilvei, şi avea la 1 ianuarie 2013, un număr de 
3.154 de locuitori şi un număr de 1.145 de gospodării. 

Evoluţia populaţiei stabile, pe total şi pe sexe, la 1 ianuarie pentru anii 2011, 2012 şi 2013, 
conform Institutului Naţional de Statistică România, este prezentată în tabelul de mai jos: 

 
 

Sexe 

Ani 

Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Număr persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Total 3174 3166 3154 

Masculin 1588 1571 1570 

Feminin 1586 1595 1584 

 
 
 

Alte date referitoare la Stabiliri/Plecări cu domiciliu, Stabiliri/Plecări cu reşedinţă în/din 
localitate precum şi Emigranţi pentru perioada 2009-2013 în comuna Lunca Ilvei, este prezentată în 
tabelul următor, datele fiind furnizate de Primăria Comunei Lunca Ilvei. 
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Ani 

Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Număr persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Stabiliri cu 
domiciliu 

28 46 - - - 

Plecări cu 
domiciliu 

36 88 - - - 

Stabiliri cu  
reşedinţă în 

localitate 
5 9 11 2 5 

Plecări cu 
reşedinţă în 

localitate 
31 26 25 37 37 

Emigrări 1 - - - - 

 
Majoritatea locuitorilor comunei Lunca Ilvei sunt de etnie română, 99,99%, restul de 0,01% 

reprezintă alte etnii. În ceea ce priveşte confesiunea, se pot enumera: orodocşi, baptişti, penticostali, 
catolici, adventişti, martori ai lui Iehova, alte religii. 

Durata medie de viaţă a locuitorilor ilveni este destul de ridicată, ca dealtfel a întregului judeţ, 
Bistriţa-Năsăud situându-se pe locul şapte la nivel naţional, cu o durată medie de viaţă de 74,56 de ani. 
Numărul total şi pe sexe al persoanelor cu vârste peste 70 de ani din comuna Lunca Ilvei, pe perioada 
2011-2013,  este prezentată în tabelul de mai jos: 
 

Grupe de 
vârstă 

Sexe 

Ani 

Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Număr persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

70-74 ani 

Total 129 124 131 

Masculin 65 57 64 

Feminin 64 67 67 

75-79 ani 

Total 96 100 103 

Masculin 37 45 48 

Feminin 59 55 55 

80-84 ani 

Total 63 53 59 

Masculin 25 14 17 

Feminin 38 39 42 

85 ani şi peste 

Total 21 30 30 

Masculin 7 12 10 

Feminin 14 18 20 
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Numărul total al persoanelor născute vii şi al persoanelor decedate, în perioada 2010-2012, 
conform INS România este prezentată în tabelul de mai jos. Se observă că sporul natural este negativ 
pentru perioada 2010-2012:  
 
 

 

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

UM: Număr persoane 

Total 
Număr 

persoane 
Număr 

persoane 
Număr 

persoane 
Născuţi vii 20 27 25 

Decedaţi 36 28 28 

 
 

Numărul total al căsătoriilor şi al divorţurilor, în perioada 2010-2013, conform Statisticilor 
Primăriei Lunca Ilvei este:  
 
 

 

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 

UM: Număr 

Total Număr Număr Număr Număr 

Căsătorii 12 9 18 13 

Divorţuri 6 8 7 0 
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III. Profilul socio - economic al comunei  
  

3.1. Infrastructura fizică 
 
3.1.1. Transportul rutier  
 

 Existența civilizației indiferent de vremurile în care a existat, desfășurarea și progresul activității 
economice și sociale în general, legăturile și contactul cu alte comunități învecinate sau îndepărtate, nu 
a fost și nu este posibilă fără existența unor căi de comunicație, a unor mijloace de transport.  
 Primele căi de comunicație au fost, în Lunca Ilvei ca și în alte așezări geografice, cărările de 
munte și plaiurile, ce duceau spre cursul apei Ilvei și a pâraielor ce se varsă în ea, ca și spre locurile de 
pășunat ale animalelor.  
 O dată cu creșterea numărului gospodăriilor, oamenii au fost interesați de întreținerea și 
dezvoltarea acestor cărări și plaiuri, apărând astfel drumurile. Primele informații despre aceste căi 
superioare de transport ne arată că după cucerirea Daciei de către romani, aceștia au construit și în 
Transilvania castre de apărare și turnuri de observare. Legătura dintre ele și alte zone ale Daciei era 
făcută printr-o rețea de drumuri solid construite.  
Existența drumurilor rămase și pe teritoriul județului Bistrița Năsăud, dintre care unul construit în zona 
pasului Tihuța, spre Vatra Dornei, în apropierea hotarului comunei Lunca Ilvei,  este păstrată până 
astăzi, acesta fiind folosit până la sfâșitul secolului al XVIII- lea, când s-a construit varianta actuală a 
șoselei naționale Bistrița – Vatra Dornei. 

Fig.12. Căile de acces în comuna Lunca Ilvei 
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Căile de acces rutiere în comună sunt: 
 Vest: prin depresiunea Lunca Ilvei – Ilva Mare, pe DJ 172D 
 Est: pe cursul Văii Sălhoasa şi pârâul Roşu, urcând pe Tânoava Mare de la Grădiniţa, pe 

un drum rutier (construit spre sfârşitul primului război 
mondial de către armata austro-ungară)  

 Nord: pe valea Cârlibavului, pe un drum modernizat de 
13 km, ce leagă DJ 172D (Lunca Ilvei) cu DJ 17D 
(Şanţ)  

 
Distanţa de la Lunca Ilvei la localităţile mai importante sunt:  

 54 de km pe cale rutieră până la Năsăud 
 78 km pe cale rutieră până la Bistriţa 
 18 km pe drum forestier până la Poiana Ştampei care se 

află pe drumul european E58 Bistriţa-Vatra Dornei 
 13 km pe cale rutieră până la comuna Şanţ (DJ 17D – 

acces spre Pasul Rotunda) 
 33 km cale rutieră până la Sângeorz-Băi 
 74 km pe cale rutieră până la Borşa              Fig.13. DC 44 Lunca Ilvei-Şanţ 

 
Drumuri publice : 

 drum județean : 10 km 
 drum comunal: 72 km 
 drum asfaltat: 8 km; străzile asfaltate: Grănicerilor, Gării, Muncelului 

 
Situația drumurilor publice este următoarea:  

Denumirea drumului Destinație sat 
DJ 172 D ILVA MARE – COȘNA 

Str. INEULUI ȘANȚ 
Drum FORESTIER ILUȚA CALULUI PASUL TIHUȚA 
 
 
La începutul anului 2007, primăria Lunca Ilvei avea 13 proiecte întocmite care așteptau 

finanțare. Accesarea fondurilor europene nu a fost ușoară însă s-a putut realiza, iar primarul comunei, 
Flaviu Lupșan,  declara ”Lunca Ilvei va arăta cu totul altfel când proiectele aflate în derulare se vor 
finaliza, în contextul în care vorbim despre multe proiecte europene care atrag milioane de euro”.  
 Comuna Lunca Ilvei a avut parte de o amplă dezvoltare în anul 2012. De la investițiile în 
infrastructura rutieră, în locuințele ANL, până la realizarea unei săli de sport moderne, a unei creșe cu 
40 de locuri și a lucrărilor în teren de cadastru general, toate și-au găsit finalitare în 2012.  
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        Fig.14. Locuinţe ANL             Fig.15.Indicatoare rutiere cu denumirea străzilor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.16. Creşa şi Sala de sport 
 
 
 
O investiție de mare însemnătate pentru comună, care va contribui mult la dezvoltarea zonei,  a 

fost cea de 6 mil. Euro, finalizată în 2012, ce a constat în modernizarea și asfaltarea drumului de 
legătură Lunca Ilvei – Şanţ (DC 44), pe o lungime de 11,7 km, reabilitarea Muzeului și asigurarea 
portului popular pentru ansamblul folcloric, realizarea unei stații de clorinare pentru actualul sistem de 
alimentare cu apă la Lunca Ilvei și construirea unei creșe cu 40 de locuri, de asemenea la Lunca Ilvei. 
Proiectul cu finanțare europeană a permis și achiziționarea de utilaje necesare întreținerii 
drumurilor comunale.            
 De asemenea, un proiect de mare importanță este cel privind lucrările de amenajare și  
modernizare a trei drumuri forestiere de mare interes din comună pe o lungime de 11,8 km, situate în 
zonele Iliuța – axial, Pârâul lui Galan și Pârâul Calului care iese în șoseaua națională în zona Măgura 
Calului. Lucrările în valoare de 1,5 milioane de euro au debutat în luna iunie a anului 2012 și s-au 
derulat printr-un proiect accesat pe Submăsura 125 b - privind îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea silviculturii. Deși lucrările la acest obiectiv trebuiau să 
fie gata la începutul lui septembrie 2013, acestea au fost prelungite din cauza vremii nefavorabile. În 
anul 2013, lucrările erau  realizate în proporție de 80%, anul 2014 fiind cel  în care se va face recepția la 
această lucrare. În paralel cu finalizarea celor două investiții importante, atât în  anul 2014 cât și în 2015 
continuă lucrările de amenajare și modernizare a Pârâului Voineasa și Văii Fătului. Proiectul cu o 
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valoare de 1,5 milioane de euro a fost accesat în anul 2012 pe Submăsura 125 C, privind amenajarea 
pâraielor necadastrate de pe teritoriul administrativ al comunei Lunca Ilvei.  

La nivel de infrastructură rutieră în Regiunea Nord-Vest este în curs de implementare proiectul 
autostrăzii Transilvania: Borș - Oradea – Zalău - Cluj-Napoca – Turda - Brașov, care va rezolva 
problema generată de poziționarea periferică în raport cu principalele coridoare pan-europene care 
străbat România. Pentru a reduce disparitățile rutiere intra și inter-regionale cu scopul de a crește 
activitatea economică a zonei se urmărește asigurarea unor legături cu centrele de interes (Cluj: 
ajungerea la aeroport în maxim 1 oră; București: capitala) 
 
  
 

3.1.2. Căi ferate  
 
 

 Fig.17. Gara Lunca Ilvei în anul 1938 
 
 

Bunăstarea economică și culturală au fost motoarele care au pus în mișcare ideea construirii unei 
căi ferate, încă din anul 1862. Prima cale ferată a fost construită în anii 1898- 1899, pe teritoriul de azi 
al județului Bistrița Năsăud datorită faptului că în partea de sus a comunei Șanț, astăzi satul Valea Mare, 
a fost construită o fabrică de cherestea, acționată cu aburi, ce dispunea de 8 gatere și care debita într-o 
singură zi mii de bucăți de scânduri. Lungimea totală a căii ferate era de 16-20 km (din fabrică până în 
gura Văii Mari, și pe altă variantă Valea Arinului) și circulau pe ea 16 vagoane cu șasiu de fier fiecare 
pereche având o capacitate de 8 t.  
 Rațiunile economice și financiare ale zonei au determinat începerea construcției în anul 1907 a 
unei căi ferate înguste care să treacă prin Văile Ilvei pentru a aduce prosperitate acestora. Înainte de 
începerea acestor lucrări autoritățile de decizie de atunci (Parlamentul Ungar, Ministerul 
Comunicațiilor, Societatea Căilor Ferate Someșene) au hotărât construirea unei căi ferate normale pe 
traseul Beclean-Ilva Mică-Rodna. Însă acest traseu nu permitea capacităților naturale ale Văii Ilvelor să 
fie exploatate, și de aceea, comunele grănicerești, inclusiv comuna Ilva Mare și-au luat angajamentul de 
a construi, pe cheltuiala proprie, calea ferată îngustă, din considerente de ordin financiar. De asemenea, 
aceștia doreau să poată fi transportate și persoane.  
 Conform proiectului, linia ferată îngustă pleca de la fabrica de cherestea Ilva Mică, se întretăia 
cu calea ferată normală Beclean-Ilva Mică-Rodna și apoi urca pe malul apei Ilva până la locul de 
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vărsare în această vale a apei Leșului. De aici mergea prin Poiana Ilvei, Măgura, partea de sus a Ilvei 
Mari. De la locul de vărsare a apei Leșului în apa Ilvelor, se bifurca o altă linie care, urcând pe Valea 
Leșului, ajungea până sus, în Iliuța Bozghii, astfel că lungimea totală a căii ferate Ilva Mică-Leșu-Ilva 
Mare era de 76 km.  
 Ajunsă și în Lunca Ilvei, linia ferată îngustă cu ”Roibanul”, așa cum au numit sătenii trenul, a 
scos satul din izolare. 
 Cu ajutorul Roibanului s-a transportat o cantitate mare de materiale utilizate la construcția căii 
ferate normale Ilva Mică – Vatra Dornei. Din cauza inundațiilor din 1970, din rațiuni financiare, calea 
ferată îngustă, grav avariată, nu a mai fost repusă în funcțiune și astfel după 8 decenii, a fost închisă.  
 Deoarece prin căile de comunicație prezente la acea vreme erau satisfăcute doar o parte din 
nevoile localnicilor, legătura cu restul Transilvaniei și cu Bucovina făcându-se foarte greoi, s-a hotărât 
rezolvarea acestui neajuns prin construirea unei căi ferate cu ecaratment normal, care să străbată Valea 
Ilvei de la un capăt la altul.  
 Situată pe un traseu muntos deosebit de dificil, este una dintre cele mai importante realizări de 
inginerie tehnică românească. Are 75,7 km lungime, cu 9 tunele, 12 viaducte mari şi mici, 11 poduri 
mari şi 22 de poduri mici. Cea mai mare diferenţa de nivel se înregistrează între staţiile Ilva Mică şi 
Grădiniţa (501 m). Pe acest traseu circulă trenurile care vin de la Cluj sau Timişoara şi merg la Iaşi sau 
Galaţi. Cei 75 km sunt străbătuţi de un tren rapid în circa 1 h 33 min.  
 Deoarece ritmul lucrărilor  a fost mult prea lent, la 17 iunie 1937 guvernul a adoptat un decret 
pentru accelerarea lucrărilor, întrucât nevoile economice şi militare deveneau tot mai stringente. Calea 
ferată a fost dată în exploatare la 15 decembrie 1938 . 

La momentul construcţiei, a fost unul din principalele puncte feroviare de legătură dintre 
Transilvania şi Vechiul Regat şi a contribuit la unificarea pieţei interne a României moderne. A costat 
peste un miliard de lei.  
 În timpul celui de-al doilea război mondial a fost puternic distrusă. A fost reconstruită şi redată 
circulaţiei în 1947 . 
 Traseul căii ferate este următorul: Ilva Mică - Strâmba (km 3) - Leşu Ilvei (km 5) - Poiana 
Ilvei (km 13) - Măgura Ilvei (km 17) - Ilva Mare (km 24) - Lunca Ilvei (km 32) - Silhoasa (km 37) - 
Larion (km 44) - Grădiniţa (km 50) - Coşna (km 58) - Floreni (km 64) - Dorna Candrenilor (km 67) - 
Roşu (km 70) - Vatra Dornei Băi (km 74) - Vatra Dornei (km 75).  

 
Fig.18. Diferenţa de nivel a căii ferate Ilva Mică- Floreni 
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Această linie este, alături de  Calea ferată Sfântu Gheorghe – Siculeni - Adjud, singura legătură 
între partea de est a țării și Transilvania și prezintă o importanță mare atât pentru traficul de pasageri, cât 
și pentu cel de marfă. Această cale ferată este cu linie simplă și electrificată. În anul 2009, circulau pe zi 
și pe sens de mers între patru și șase trenuri personale și accelerate. 

             
          Fig.19. Actuala gară din Lunca Ilvei                                  Fig.20. Gara Lunca Ilvei şi trenul de persoane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.21. Viaduct şi tunel de cale ferată în Lunca Ilvei 
 
Caracteristicile tehnice ale liniei Ilva Mică – Vatra Dornei sunt următoarele : 

 lungimea traseului: 62,05 km 
 tipurile de șină cuprinse între: 34,5- 42,8 
 terasamente: 3.717.541 mc din care stâncă 560.213 mc 
 poduri: 32, în lungime totală de 433m 
 podețe: 147, în lungime totală de 520 m 
 5 viaducte mari, în lungime totală de 520 m 
 7 viaducte în coastă, în lungime totală de 360 m 
 9 tunele 
 9 stații 
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3.1.3. Apă și salubritate  
 
 Dacă în anul 2007 rețeaua de apă în Lunca Ilvei avea 3 km, în anul 2014 are 25,5 km, iar rețeaua 
de canalizare are 18,5 km cu stații proprii de epurare și de clorinare. Datorită bunei gospodăriri ale 
autorităților  locale, în urma proiectului derulat prin Compania Națională de Investiții, în valoare de 3,2 
mil. Euro (din care 3,8 mil. lei a fost contribuția Primăriei Lunca Ilvei) aproximativ 80% din populația 
Lunca Ilvei beneficiază de apă și canalizare.  

 
  Fig.22.Staţia de epurare şi clorinare a apei Lunca Ilvei            Fig.23. Foto de la recepția lucrării în iulie 2013     
 
 
 De asemenea, alimentarea cu apă se mai face și din fântânile proprii ale localnicilor.   
 În ceea ce privește salubritatea, cu ajutorul Asociației Tăsuleasa Social și Coca Cola HBC 
România, s-a implementat în Lunca Ilvei în anul 2010, proiectul Pașaportul Verde prin care aceștia și-au 
propus să convingă localnicii să colecteze selectiv, cu ajutorul a 136 elevi care locuiesc în comună. 
 Timp de patru luni, elevii au participat la un program de training în campusul Tăsuleasa Social, 
unde au urmat cursuri de comunicare, au învațat despre resursele naturale din aceasta zonă, despre 
importanța conservării lor și despre colectarea selectivă a deșeurilor.  

Resturile menajere sunt colectate de S.C. CONSTGRIG S.R.L. Colectarea deşeurilor se face 
selectiv, acestea fiind transportate la Tărpiu, judeţul Bistriţa-Năsăud. 
 
 
 
 3.1.4. Energie electrică  
 
 La nivelul comunei Lunca Ilvei, energia electrică acoperă în proporție de 100% gospodăriile. 
Rețeaua electrică are o lungime de 35 km și 1.145 de locuințe sunt racordate la ea. Planurile pe viitor 
sunt folosirea biomasei, adică a deșeurilor rezultate în urma prelucrării și exploatării lemnului care 
reprezintă aproape jumătate din lemnul prelucrat. În acest sens a fost construită o centrală care produce 
energie termică în regim de cogenerare, cu o putere de 5 MW și care, pe viitor, va putea asigura și 
necesarul de energie electrică pentru întreaga comună.  
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 3.1.5. Energia termică  
 
 Cea mai recentă etapă în planurile de dezvoltare a fabricii de cherestea din comuna bistriţeană 
Lunca Ilvei, Silvania Internațional, este valorificarea biomasei, adică a deşeurilor rezultate în urma 
prelucrării şi exploatării lemnului care reprezintă aproape jumătate din volumul de lemn prelucrat. În 
acest sens a fost construită o centrală care produce energie termică în regim de cogenerare, cu o putere 
de 5 MW.  
 Energia termică este folosită pentru uscarea cherestelei, dar şi pentru încălzirea clădirilor 
administrative de pe raza comunei Lunca Ilvei, unde este implementat proiectul de producere a energiei 
verzi susţinut prin accesarea fondurilor europene în cadrul FEADR, în valoare de 2 mil. euro. Primele 
obiective publice care se bucură de acest confort sunt sala de sport, cele două noi blocuri ANL şi noua 
creşă urmând ca mai apoi să fie încălzite și alte instituții ale comunei, cu beneficii multiple în folosul 
comunei și economii importante la bugetul local în concordanță cu directivele europene și legislația 
României de protecție a mediului.  
 Foarte important este şi aspectul că utilizarea biomasei sub formă de deşeuri lemnoase care 
provin din industria de prelucrare primară şi secundară a lemnului este neutrală în ceea ce priveşte 
emisiile de gaze cu efect de seră în atmosferă.  
 În acest moment, în comună, nu există alimentare cu gaz metan. 
 
 

 3.1.6.  Telecomunicații  
 
 Infrastructura de telecomunicații a evoluat foarte mult în ultimii ani în comuna Lunca Ilvei. Dacă 
în anul 1909, construirea liniei ferate cu ecartament îngust (0,76 m),  avea și rolul de poștă a comunelor 
Măgura și Ilva Mare, în anul 2014 putem vorbi de poștă electronică. Așadar este instalat Internet și 
Televiziune prin cablu în rețelele Romtelecom, Vodafone, Cosmote. Proporţia de acoperire a 
infrastructurii de telecomunicaţii în comuna Lunca Ilvei este de 70%.  
 
 

 3.2. Infrastructura socială 
  
 3.2.1.  Sănătate 

Sistemul de sănătate este un sector foarte 
important în politicile publice la nivel naţional. 
Problemele existente în sistemul naţional se reflectă şi la 
nivel local, astfel că numărul redus de cabinete medicale, 
lipsa spaţiilor şi a dotărilor corespunzătoare pentru 
cabinete medicale înmulţesc problemele în localităţile 
mici. În prezent, în Lunca Ilvei există un Dispensar 
Medical Uman (renovat şi modenizat în vara anului 
2013), un  Dispensar Veterinar, 2 Cabinete medicale şi 2 
medici. Din păcate, comuna nu are încă în dotare o 
ambulanţă funcţională pentru cazurile de urgenţă.                   Fig.24. Clădirea Dispensarului Medical  

                                                                                                                    Uman Lunca Ilvei 
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Unităţile sanitare pe categorii de unităţi şi forme de proprietate în Lunca Ilvei sunt următoarele: 
 

Categorii de unităţi sanitare 
Forme de 

proprietate 

Ani 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

UM: Număr 

Număr Număr Număr 

Cabinete medicale de familie Proprietate publică 1 1 1 

Cabinete stomatologice Proprietate privată 1 1 1 

Farmacii Proprietate privată 1 1 1 

Puncte farmaceutice Proprietate privată 2 2 2 

 
 
 

Categoriile de cadre medico-sanitare în perioada 2010-2012 în Lunca Ilvei, conform INS 
România, sunt: 
 

Categorii de cadre medico-sanitare 
Forme de 

proprietate 

Ani 

Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 

UM: Număr persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Număr 
persoane 

Medici Proprietate publică 1 1 1 

din total medici: medici de familie Proprietate publică 1 1 1 

Stomatologi Proprietate privată 1 1 1 

Farmacişti Proprietate privată : 1 1 

Personal sanitar mediu Proprietate publică 2 2 2 

 
 
 
 
 

3.2.2. Educație  
 
 În prezent, la Lunca Ilvei funcţionează ŞCOALA PRIMARĂ NR. 1 Lunca Ilvei (fosta Şcoală de 
arte şi meserii), care are în structura sa 3 şcoli: ŞCOALA PRIMARĂ NR. 2 (Valea Leşului), ŞCOALA 
PRIMARĂ NR. 3 (Ursoaia) şi ŞCOALA PRIMARĂ NR. 4 (Iliuţa). De asemenea, în 2003 a fost 
construită şi dată în folosinţă o clădire cu etaj pentru Grădiniţă, la parterul căreia există un Centru de 
informare şi documentare pentru copii. În 2013 a fost construită şi dată în folosinţă o Creşă pentru copii 
cu 40 de locuri. 
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                  Fig.25. Şcoala Primară Nr. 1                                     Fig.26. Şcoala Primară Nr. 2  
  
 

            
   Fig.27. Şcoala Primară Nr. 3                                                Fig.28. Şcoala Primară Nr. 4  

 
 
          Scurtă istorie a şcolii 

Şcoala din Lunca Ilvei a luat fiinţă în anul 1882, sub patronajul confesiunii greco-catolice, şi a 
început cursurile cu un număr de 45 de elevi, într-o sală amenajată prin bunăvoinţa unui sătean. 

În anii 1888-1889 se va ridica o clădire pe fundaţie de piatră, cu pereţii, tavanele şi acoperişul 
din lemnărie cioplită şi ecarisată în joagăr, pe locul donat în acest scop de un localnic. Şcoala avea 
atunci două săli spaţioase, o cancelarie şi o cameră de locuit. Până în anul şcolar 1922-1923, când 
şcoala devine de stat, odată cu toate şcolile confesionale din Transilvania, locuitorii au suportat, prin 
contribuţia lor directă în bani, plata învăţătorului, procurarea manualelor şi a materialului didactic, 
aprovizionarea cu lemne. 

Este un merit deosebit al locuitorilor acestui ţinut frumos, care au reuşit, în condiţiile crizei 
economice din anii 1929-1930, să ridice actuala clădire a şcolii, din zidărie de piatră cu cărămidă, având 
cinci săli de clasă, un atelier de îndeletniciri practice, cancelarie, locuinţe pentru director şi omul de 
serviciu, investiţie la peste două milioane de lei, la cursul de atunci. În deceniul opt al secolului trecut se 
vor adăuga alte patru săli de clasă, şcoala suferind şi alte modificări, impuse de efectivele de elevi şi de 
reorganizarea sistemului de învăţământ.   

În perioada 1995-1997, clădirea a fost supusă unor reparaţii capitale de anvergură, în urma 
cărora a primit un aspect estetic corespunzător şi a sporit în funcţionalitate. 
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În ultimii cinci ani, Şcolile nr. 2, 3 şi 4, structuri ale celei din centru, au fost reabilitate şi oferă 
condiţii optime de studiu pentru elevii şi preşcolarii din zonele respective. 

În prezent, Şcolala Gimnazială Nr. 1 are limba de predare româna şi are următoarele niveluri de 
şcolarizare: 

 Învăţământ preşcolar 
 Învăţământ primar - clasele I-IV 
 Învăţământ gimnazial – clasele V-VIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 29 şi 30. Uniformele şcolare pentru băieţi şi fete 
 
 

În anul şcolar 2013-2014, în şcoală sunt înscrişi 325 de elevi, la cursurile de zi, cu vârste 
cuprinse între 6 si 15 ani, în 18 clase şi 81 de preşcolari, cu vârste cuprinse între 3 si 6 ani, în 5 grupe. 
Şcoala are un personal didactic format din 15 profesori, 10 învăţători, 5 educatoare şi personal 
administrativ format din 8 persoane. Baza materială a unităţii a cunoscut o îmbunătăţire considerabilă şi 
cuprinde 6 laboratoare (4 de informatică, 1 de fizică, 1 de chimie-biologie), 4 cabinete (de matematică, 
limba şi literatura română, limbi moderne, istorie-geografie), 5 săli de grupă, 13 săli de clasă, un atelier, 
o sală de sport, un centru de documentare şi informare, o bibliotecă, având peste 8 mii de volume, 
terenuri de handbal şi baschet, microbuz şcolar pentru transportul elevilor. Şcoala este racordată la 
reţeaua de apă, la cea de curent şi la cea de telefonie, are conexiune Internet şi dispune de încălzire 
centrală, asigurată de o centrală termică performantă, pe rumeguş. Şcoala Gimnazială Nr. 1 din Lunca 
Ilvei este o unitate şcolară finanţată din resurse publice. 
 

Educaţia de la Lunca Ilvei se face cunoscută în ţară! 
Atunci când se vorbeşte de şcoala de la sate, în special orăşenii sunt tentaţi să creadă că elevii 

mediului rural sunt mai slab pregătiţi. Totuşi, acesta este doar un mit, deoarece profesorii şi elevii din 
mediul rural sunt mai puţin distraşi de invenţiile lumii moderne şi mai mult interesaţi de studiu în 
vederea obţinerii unei calităţi a vieţii superioare părinţilor şi bunicilor lor. Dorinţa de învăţate în Lunca 
Ilvei este foarte mare, dovadă participarea şi obţinerea unor rezultate excepţionale la Olimpiade şi 
Concursuri Judeţene şi Naţionale. Elevii Şcolii Generale Nr. 1 Lunca Ilvei au obţinut menţiuni şi premii 
la fazele judeţene şi naţionale la următoarele discipline: Limba şi literatura română, Matematică, Fizică, 
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Chimie, Biologie, Istorie, Geografie şi Sport. 
Situaţia învăţământului în comuna Lunca Ilvei, în ultimii 5 ani, este următoarea: 

 

 

Ani 

Anul 2009 Anul 2010 Anul 2011 Anul 2012 
Anul 
2013 

UM: Număr 

Copii înscrişi 
la grădiniţe 

106 112 110 106 81 

Elevi înscrişi  
în 

învăţământul 
primar şi 
gimnazial 

353 346 328 336 328 

Elevi înscrişi  
în 

învăţământul 
primar 

185 176 165 165 166 

Elevi înscrişi  
în 

învăţământul 
gimnazial 

168 170 163 171 162 

Absolvenţi în 
învăţământul 

gimnazial 
39 45 41 42 41 

Personal 
didactic 

grădiniţe 
5 5 5 5 5 

Personal 
didactic 

învăţământul 
primar 

10 10 10 10 10 

Personal 
didactic 

învăţământul 
gimnazial 

16 16 16 15 16 

Săli de clase şi 
cabinete 

21 21 21 21 21 

Laboratoare 3 3 3 3 3 

Ateliere 1 1 1 1 1 

Săli de 
gimnastică 

1 1 1 1 1 

PC 22 22 22 22 22 

 
 
 
3.2.3. Instituții publice și relația cu publicul  
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Fig.31. Clădirea Primăriei din Lunca Ilvei 
 
 

În ceea ce priveşte administraţia publică, aceasta se face din cadrul clădirii Primăriei Lunca 
Ilvei, clădire renovată şi utilată modern, dotată cu tehnologie IT pentru o mai bună eficientizare. Legea 
actuală a redus numărul de personal din administraţia publică, astfel numeroasele sarcini sunt gestionate 
de un minim de personal.  

Calitatea actului de guvernanţă este strâns legată de dezvoltarea serviciilor administraţiei 
publice, astfel că diminuarea birocraţiei, facilitarea accesului la informaţii a cetăţenilor, participarea 
societăţii la procesul administraţiei comunei, pregătirea personalului din punct de vedere profesional, 
existenţa unei bune comunicări interne şi externe sunt doar câteva dintre punctele care ar trebui aplicate 
în administraţia publică a comunei Lunca Ilvei. 

Cu toate că se confruntă cu diferiţi factori perturbatori ai bunei funcţionări administrative, ca 
dealtfel orice administraţie publică din România, personalul administraţiei publice Lunca Ilvei reuşeşte 
cumva să gestioneze propriile fonduri şi să atragă fonduri externe comunei pentru dezvoltarea şi 
creşterea calităţii vieţii locuitorilor din Lunca Ilvei.  

Stat de funcţii Primăria Lunca Ilvei: 
Structura Număr personal angajat 
Primar 1 
Viceprimar 1 
Secretar 1 
Compartiment Financiar-Contabil 1 
Compartiment Impozite şi taxe locale 2 
Compartiment Agricol 1 
Compartiment Asistenţă socială 1 
Compartiment Administrativ 9 
Cultură  1 
Asistent personal 10 
Compartiment implementare proiecte cu finanţare externă Post vacant 
Serviciul Public pentru Situaţii de Urgenţă Post vacant 
Serviciul Public Alimentare cu apă şi canalizare Post vacant 
TOTAL 28 

Organigrama Primăriei Lunca Ilvei, conform Anexei nr.1 la HCL nr.3 din 30.01.2014 se prezintă astfel: 
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Altă instituţie publică importantă în comuna Lunca Ilvei este Poliţia, fiind responsabilă cu 
menţinerea ordinii şi liniştii publice. Din păcate, poliţia Lunca Ilvei a fost solicitată de mai multe ori să 
intervină în aplanarea conflictelor între tinerii ilveni.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fig.32. Clădirea Poliţiei Lunca Ilvei 
 
3.2.4. Cultura  
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 Cu toate că este situată la periferia judeţului Bistriţa Năsăud într-un cadru cu puternice influenţe 
moldoveneşti, Lunca Ilvei are o viaţă culturală proprie, cu datini şi obiceiuri legate de momentele 
importante din viaţă precum: naşterea, botezul, căsătoria, moartea dar şi sărbătorirea Crăciunului, 
Anului Nou şi a Paştelui impun respectarea tradiţiilor moştenite din bătrâni. Este trist însă că moştenirea 
străbunilor se pierde treptat datorită stilului modern de viaţă devenit parcă un cult al tinerilor. Pentru a 
nu se pierde definitiv aceste valori culturale, se organizează periodic în comună diverse activităţi cu 
scopul de a reaminti localnicilor şi vizitatorilor de originile şi datinile străbune. Comuna Lunca Ilvei a 
găzduit în ultimii ani: Festivalul Hora Şomeşană, Festivalul ilvean de colinde şi obiceiuri de iarnă, 
spectacole folclorice, 100 de ani de la Sfinţirea Bisericii, Întâlnirea fiilor satului, Festivalul cantecului, 
jocului şi portului ilvean. 

Aceste manifestări au loc, în general, în incinta Căminului Cultural Lunca Ilvei, cu o 
capacitate actuală de 500 de locuri. Căminul Cultural din comună a fost construit în anul 1955, din 
iniţiativa localnicilor şi avea să dispună de o sală de teatru şi spectacole inclusiv pentru cinematograf, 
balcon, club şi bibliotecă. În 2003-2004, căminul cultural a fost extins şi modernizat, fiind des utilizat în 
scopuri culturale. În anul 2013, pe scena Căminului Cultural a urcat Marcel Iureş, spectatorii 
bucurându-se de piesa de teatru “Absolut” în regia lui Alexandru Dabija, dupa 35 de ani de la ultima 
reprezentaţie a unei piese de teatru pe scena luncană. 

 

 
  Fig.33. Primăria şi Căminul Cultural Lunca Ilvei                   Fig.34. Marcel Iureş pe scena Căminului Cultural  

        Lunca Ilvei, 2013 
 
Lunca Ilvei se poate mândri şi cu Biblioteca Publică, ce are în prezent 8.371 de unităţi de 

bibliotecă gestionate de un bibliotecar, dar şi cu Biblioteca Şcolară, care are 7.300 de unităţi de 
bibliotecă. Bibliteca publică a fost înfiinţată în 1940, oferind în prezent servicii de împrumut la 
domiciliu pentru adulţi şi copii, acces la sala de lectură şi acces gratuit la internet, având un program cu 
publicul 5 zile pe săptămână. 

În anul 1977 a fost înjghebată într-o casă veche din lemn o colecţie muzeală, astăzi existând un 
muzeu al satului amenajat în incinta şcolii.  Acesta cuprinde “obiecte de uz casnic de mare 
decorativitate, piese aparţinând unui întreg univers al civilizaţiei lemnului”.  Din bătrâni au fost culese 
şi apoi editate strigături, doine, balade, cântece de cătănie şi de război din spaţiul etnografic al acestei 
localităţi. 

 
 
Viaţa culturală locală este recunoscută pe plan naţional prin activitatea soliştilor vocali de 

muzică populară Lidia Someşan, Virginia Bugnar, a trişcasului Mihăilă Varvari, a tarafului, a grupului 
vocal sau a formaţiei de dansuri populare. Ca păstrător al elementelor comunei, dar într-o manieră mai 
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modernă, se remarcă preotul-poet Vasile Ciherean, despre care Ioan Pintea afirmă că este „este un fel de 
Coşbuc, pe dos, cu elemente asemănătoare, dar fără rimă, cu aceleaşi personaje din lumea satului dar 
prezentate într-un mod modern”.  Din generaţia tânără, îl amintim pe Florian Zapra, actor şi regizor de 
filme de scurt metraj, care duce cultura ilveană peste graniţele ţării, participând la diferite festivaluri de 
film.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fig.35. Lidia Someşan                            Fig.36. Volumul „Ritualul  

      Presentimentelor” de Vasile Ciherean 
 
 

Diferite programe culturale sunt derulate de către unităţile de învăţământ, unde educatorii, 
învăţătorii şi profesorii se străduiesc să menţină viu interesul tinerilor pentru cultura locală prin diferite 
concursuri, spectacole, mini-concerte, evenimente culturale. Elevii Şcolii Generale Lunca Ilvei îşi 
prezintă portul, obiceiurile şi jocul atât în comună cât şi în alte localităţi precum: Silivaşu de Câmpie, 
Prislop, Leşu, Bistriţa, Zalău. 

 

  
         Fig.37. „Brăduleţul”- Formaţia de dansuri                                      Fig.38. Grupul de colindători         
       populare a Şcolii Generale Nr. 1 Lunca Ilvei                               a Şcolii Generale Nr. 1 Lunca Ilvei 

 
În Lunca Ilvei nu prea există spaţii pentru petrecerea timpului liber sau centre de recreere, care 

pot deveni puncte de atracţie pentru tineri din localităţile învecinate. Există o sală de sport dotată cu 
echipamente moderne construită pe fonduri europene, cu o capacitate de 150 de locuri. Sala este sub 



             Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei  

         2014-2020 

Pagina 80  
 

custodia Primăriei Lunca Ilvei şi folosită de şcolile din comună pentru orele de sport. De asemenea, sala 
este închiriată pentru meciuri de fotbal, cursuri de aerobic, dansuri, etc. 

 
Portul popular este îmbrăcat astăzi benevol doar în zilele de sărbătoare religioasă (Crăciun, 

Anul Nou, Paşti), duminicile la biserică sau cu ocazia festivalurilor organizate în comună. Bătrânii mai 
respectă obiceiul de a purta costumul popular, însă doar pentru a merge la biserică. Ţinutele moderne şi 
mai comode au luat locul costumelor populare.  

Caracteristic costumului popular din zona ilvelor este clopul cu păun şi pieptarul cu franjuri.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fig.39. Costume populare ilvene bărbăteşti şi femeieşti 
 

 
 

                       
                 Fig.40.  Clop cu păun                                                    Fig.41. Copii în costume populare 
 

Tradiţii şi obiceiuri 
Lunca Ilvei, fiind situată în spaţiul geografic al Bazinului superior al Râului Someş, păstrează, 

ca şi celelalte localităţi de aici, obiceiurile şi tradiţiile populare moştenite din bătrâni privind momentele 
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importante ale vieţii: naşterea, botezul, nunta şi înmormântarea.  
 

Naşterea şi botezul 
La naştere, pe lângă moaşa care asistă naşterea, fiecare are o 

“moaşă de neam”, care vine la noul născut imediat după naştere cu 
aghiasmă şi daruri. „Moaşa de neam” este prima persoană care îmbăiază 
copilul, fiind un act de ritual. În apa pentru prima baie se pun tot felul de 
flori şi obiecte care să-i aducă noroc (busuioc), bogăţie (un ban), duioşie 
şi drăgălăşenie (flori de romaniţă şi petale de trandafir), protecţie 
(aghiasmă). Cu aghiasma se spală şi femeia lăuză. 

După prima baie copilul este înfăşat de moaşă şi aşezat pe masă, 
pe un pieptar de oaie, unde i se urează: „să fi de cinste ca masa şi bland 
ca oaia”. Apa din baie nu se aruncă afară dacă soarele este asfinţit, ea se 
lasă până a doua zi, ca să fie copilul ferit de duhurile rele,  iar după 
răsăritul soarelui se aruncă într-un loc curat, de obicei în gradinuţa cu 
flori, „ca să crească frumos ca florile'. 

   Fig.42. Botez 

La şase săptămâni după naştere, femeii lăuze şi copilului li se face o  rugaciune - molitfă - după 
care femeia poate să umble în afara gospodăriei sale. Până în acest moment femeia este considerată 
necurată, interzicându-i-se să meargă la fântână, „ca să nu facă apa germni roşii' şi să nu iasă în câmp, 
„ca să nu spurce ţarina”. Aceste interdicţii sunt considerate ca fiind rituri de apărare pentru femeia 
lăuză, având scopul de a o proteja de efort fizic, ce i-ar putea face rău, îmbolnăvind-o. Imediat după 
molitfă se face botezul. 

Pentru că în zilele noastre botezul e mare prilej de petrecere, acesta se face atunci când parinţii 
pot să se pregătească în mod onorabil. Aceasta pentru că, în afara moaşei şi a naşilor de cununie, se mai 
invită şi alte persoane „cu dare de mână”, care devin naşi de botez şi cu care se încumetresc.  

În trecut era obiceiul ca şi biserica să dea un nume copilului, de obicei după numele sfântului ce 
se serba în ziua în care s-a născut copilul.  
 
 

Nunta 
După cum se ştie, omul străbate de la naştere până la nefiinţă un itinerar exprimat în etape 

existenţiale, parcurgând succesiv fazele copilăriei, adolescenţei, căsătoriei, maturităţii şi senectuţii. 
Nunta este un eveniment de cea mai mare însemnătate în viaţa omului, a cărui desfăşurare presupune un 
complex de obiceiuri. Prin căsătorie tinerii îşi schimbă statutul lor social, trecând de la faza de fată şi 
flăcău la aceea de oameni  căsătoriţi. Nunta este considerată o etapă absolut necesară în viaţa fiecarui 
individ, ca un ritual ce trebuie neapărat îndeplinit, pentru ca omul să se realizeze deplin şi prin el să se 
asigure perpetuarea speciei umane. 
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                         Fig.43. Nuntă în straie populare                                     Fig.44. Nuntă cu colăcari 
 
Din păcate, nunta ţărănească traditională a pierdut mult din fastul şi frumuseţea de altădată, 
ceremonialul ei simplificandu-se de-a lungul anilor. Totuşi nunta rămâne cel mai fastuos rit de 
trecere. Punctele cheie ale nunţii tradiţionale, cum sunt: peţitul, tocmala (logodna), alegerea naşilor, a 
druştelor, a stegarilor şi a colăcarilor, gătatul miresei, nunta şi dezgătatul miresei, se mai păstrează şi 
astăzi, însă mult modernizate. Nunţile, odinioară organizate în ograda mirelui, se desfăşoară astăzi la 
Căminul Cultural sau la sălile de nunţi, iar portul popular specific nunţilor este înlocuit cu fastuoase 
costume de miri şi mirese, naşi şi domnişoare de onoare.                  
 
 

Înmormântarea 
Ca şi la nuntă, la înmormântare participă familia, neamurile şi toţi cunoscuţii. Femeile duc 

ajutoare la mort, pentru pregătirea „pomenelor„: zahăr, făină, ulei, ouă, orez, slănină, găini sau carne de 
porc iarna, semn al solidarităţii umane. Timp de trei zile cât stă mortul în casă, este „privegheat' de cei 
vii: familia, rudeniile, vecinii, prietenii din sat, care vin să-şi ia rămas bun de la cel ce până atunci a fost 
alături de ei. 

În priveghi se duc lumânări, care se aşează lângă sicriu, la capul mortului. Fiecare când intră în 
casă îşi face semnul Sfintei Cruci şi spune „Dumnezeu să-l ierte' şi păstrează un moment de reculegere 
în faţa celui adormit. Se aşează apoi alături de familie şi priveghează mortul, discutând anumite 
întămplări legate de viaţa celui care pleacă, despre calităţile acestuia. Familia serveşte pe cei prezenţi la 
priveghi cu cozonac, prajitură şi cu cate un pahar de ţuică fiartă sau vin. Cei ce primesc spun „să fie de 
sufletul mortului'. 

Cu ani în urmă, în priveghi, un grup de femei (bocitoare) care se picepeau la „cântatul morţilor', 
cântau mortului pe o melodie doinită, rar şi nu prea tare. Textul „cântecului morţăsc', al bocetului, era 
improvizat de una dintre femei, mai pricepută în meşteşugirea cuvântului şi era adaptat situaţiei celui 
mort. Ea era ajutată la cântat de celelalte femei. În drum spre cimitir, textul era deja cunoscut şi se cânta 
în timp ce se mergea cu mortul la groapă, când trăgeau şi clopotele. Astăzi acest obicei nu se mai 
păstrează, spre regretul bătrânilor care l-au apucat. 

În ultima seară de priveghi, se fac ultimele pregătiri pentru înmormântarea propriu-zisă: se 
stabilesc persoanele care vor duce mortul, în număr de şase sau opt, cele care vor duce praporii, tot şase 
sau opt, după dorinţa familiei, sfeşnicile în număr de patru, crucea, iar la cei mai în vârstă sau cu 
renume în sat se duce şi un steag negru. Tot atunci este chemat şi preotul să facă o rugăciune pentru cel 
adormit. 

Sicriul, „copârşăul' sau „sălaşul', rămâne pe masă până în ziua înmormântării. În ziua 
înmormântării, înainte de a sosi preotul, familia pune la prapori, sfeşnice, la cruce şi pe capacul de la 
sicriu ştergare ţesute în casă, în ultimul timp prosoape de magazin, pentru cei ce vor fi puşi la dus. Pe 
lângă prosop, aceştia vor mai primi şi un colac. Pentru sufletul mortului şi ca semn al comuniunii cu cei 
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rămaşi, celor ce asistă la slujba înmormântării li se dă o lumânare şi o batistă. În timp ce se merge spre 
cimitir, copiilor li se dau colăcei. 

Crucea pentru mort se face din lemn de brad. După înmormântare, familiile care au putere 
financiară, fac pentru morţi cruci de piatră sau de marmură. Înmormântarea are loc a treia zi după 
moarte, de regulă între orele 12-15. La prohod participă rudele, vecinii şi alţi oameni din sat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Fig.45. Alai de înmormântare în cimitirul sătesc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              Fig.46. Crucea de lemn şi ştergarul               Fig.47. Aşezarea sicriului în groapă 

 
 
 
 
 
Obiceiurile şi tradiţiile legate de trecerea timpului se referă la:  

 
a. calendarul popular - demarcarea anotimpurilor nu se făcea strict formal după echinocţii şi solstiţii 

ci în funcţie de anumite “semne” care anunţau începutul sezonului de muncă respectiv 
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b. împărţirea anului: 
 Primavara începe după 'zilele babei' sau 'zăpada mieilor', în Alexii (17 martie) şi ţine până la 

Sânziene (21 iunie). 
 Vara începe la Sânziene şi ţine până la Sfânta Mărie Mică (8 septembrie). 
 Toamna începe la Sfânta Mărie Mică şi ţine până la Moş Nicolae (6 decembrie). 
 Iarna începe la Moş Nicolae (6 decembrie) şi ţine până la Alexii. 

Lunile erau numite cu numele vechi care se foloseau alături de numele literare: genarie, făurar, 
mărţisor, prier, florar, cireşar, cuptor, gustar, răpciune, brumărel, brumar, indrea. Sărbătorile de 
peste an se calculau după distanţa în timp între ele. Prin observarea lunilor se deduceau anumite 
semne: dacă genarie este moale, nefriguros, atunci cu siguranţă va fi foarte frig în făurar. Daca în 
prier va fi vreme frumoasă, atunci sigur va da îngheţ în florar. Daca în brumărel va fi bruma 
groasă atunci în genarie va fi timp călduros. 

c. Împărţirea zilei şi a nopţii - În  limbaj popular este următoarea: zorii zilei,  răsăritul, prânzişarul, 
amproarul, prânzul mare, prânzul bun, ujina şi cina. Împărţirea nopţii este: sfinţitul soarelui, când se 
îngână ziua cu noaptea, seara, a treia strajă, culcatul, cântătorii, al doilea cântat, zorii zilei. 

d. Sărbători din calendarul popular: Lăsatul secului, Indreiul lupilor (30 noiembrie), la Crăciun (25 
decembrie), la Bobotează, Sânpetru de iarnă (16 februarie), Ziua ursului (2 febraurie), Odociile (1 
martie), Cei 40 de sfinţi (17 martie), Alexia (17 martie), Buna Vestire (Blagovestenie – 25 martie), 
La Sângeorz (23 aprilie), Floriile, Joia Mare, Vinerea Seacă, Paştile, Joile numite, Rusaliile, 
Sânzienele (24 iunie), Sâmpetru, Todosiile, Bulgiul  (Schimbarea la Faţă – 6 august), Ziua Crucii 
(14 septembrie) , Vinerea Mare (14 octombrie), Sâmedrul (ziua slugilor). 

 
  

 
Tradiţii şi obiceiuri de iarnă 

 
 

Ca manifestări folclorice, obiceiurile de iarnă 
cuprind: colindatul de Crăciun,  Anul Nou, mai 
rar de Bobotează, alduitul de Anul Nou, scenetele 
„Irozii”, „Banda lui Jianu”, „Pluguşorul” şi grupul 
cu măşti „Capra” sau „Turca”. Celor care umblă în 
sat cu Turca li se mai spune şi Belciugari, fiecare din 
grup fiind mascat şi având un rol bine stabilit.  La 
acestea se adaugă alte obiceiuri, datini sau practici 
magice. Toate acestea au darul de a crea o stare 
de bună dispoziţie, de a ura fericire şi sănătate în 
casele celor care participă ca „actori” sau 
spectatori la aceste manifestări.  

         Fig.48. Capra sau Turca 
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                 Fig.49. Jocul Caprei sau al Turcii                                                Fig.50. Tineri belciugari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Fig.51. Belciugari din alaiul Caprei  

 
 
Pe lângă aceste obiceiuri, în Lunca Ilvei se mai practică calendarul cu ceapă, descântece şi, cu 

vorbe mai dosite, vrăji, blesteme şi dezlegări. Deşi tineretul nu mai crede în aşa ceva, bătrânii încă 
vorbesc în şoaptă despre „bozgoane şi strigoi”. 

Un alt obicei de iarnă păstrat cu sfinţenie este tăierea porcului, înainte de Crăciun. Porcul era 
sacrificat în ziua de Ignat, 20 decembrie, ca un ritual înaintea Crăciunului, azi, tăierea şi prepararea lui 
nu mai ţine cont de această sărbătoare. 
 
  
 

3.3. Infrastructură economică  
 
 3.3.1. Turism  
 
 Accesul în comună este propice turismului, existând atât căi rutiere (DJ 172D) cât şi feroviare 
(calea ferată Ilva Mică – Vatra Dornei), fiind facilă deplasarea în sau dinspre localităţile importante 
precum: Năsăud, Ilva Mică, 
Sângeorz- Băi, Şanţ, Piatra 
Fântânele (Castelul Dracula), Vatra 
Dornei, etc.  Acest fapt ar aduce în 
Lunca Ilvei turiştii de tranzit. 

 
 



             Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei  

         2014-2020 

Pagina 86  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Fig.52. Intrarea în Lunca Ilvei – comună inclusă în reţeaua turistică 

 
De asemenea, amplasarea comunei la întrepătrunderea Transilvaniei cu Bucovina a avut 

dintotdeauna o însemnătate aparte, alternând oportunităţile cu ameninţările. Acest aspect este interesant 
de observat din punct de vedere istoric, descris la capitolul 2.3. Scurt istoric. Apare astfel o nouă grupă 
posibilă de turişti, cei interesaţi de trecut, de istorie. 
 

                                                      Fig.53. Costumul popular ilvean – fete  la şezătoare 
 
Turismul cultural este cel care în prezent atrage turişti, însă nişa nu este exploatată suficient. 

Datinile şi obiceiurile, în special cele de iarnă, care încă se mai păstrează (existând însă riscul pierderii 
lor), frumuseţea portului popular purtat încă benevol de câte un bătrân duminica la biserică, festivalurile 
şi serbările folclorice organizate anual, activitatea soliştilor vocali recunoscuţi pe plan local, naţional şi 
internaţional, elementele de arhitectură a comunei şi elementele de patrimoniu cultural, sunt câteva 
atracţii care merită să fie protejate şi făcute cunoscute. Aceasta este şi unul dintre motivele care plasează 
comuna ca fiind zonă de agroturism.  
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     Fig.54. Pregătirea găinii pentru mâncat                         Fig.55. Ouă de găină în cuibar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Fig.56. Produse ecologice din grădină                                   Fig.57. Turmă de oi 
 
 
Alături de agroturism stă şi ecoturismul, localnicii mândrindu-se cu culturile de fructe şi legume 

netratate chimic precum şi cu animalele şi păsările crescute în ograda proprie. Agropensiunile sau 
asociaţiile familiale declarate din Lunca Ilvei care se ocupă de primirea şi servirea turiştilor sunt în 
număr de 13, nu toate însă sunt şi funcţionale. Cele mai renumite sunt: Casa Alexandra, Casa Bâlea, 
Casa Bălan Doru, Casa Constantin, Pensiunea Rustica, pensiunea Pop. Pe lângă acestea, luncanii 
primesc în gospodăriile lor turiştii, dacă sunt solicitaţi. 

 
 
 
Dacă turiştii doresc să cunoască viaţa la ţară, pot participa la activităţi precum: 
 făcutul fânului (activitate denumită local polog) 
 culesul fructelor de pădure (frăguţe, zmeură, afine, mure) 
 aprovizionare cu lemne din pădure pentru încălzit şi gătit 
 păşunatul animalelor la stână sau pe imaşuri: oi, vaci, cai 
 activităţi în grădină şi livadă: arat, înlăturarea plantelor dăunătoare (căpăluit), cules, curăţatul 

pomilor, etc 
 meşteşugărie: fierărit, tâmplărie, curelărit, etc. 
 prepararea şi distilarea ţuicii "la cazan" 
 mersul la lăptărie, moară, brutărie, vâltoare 
 tors, ţesut, brodat 
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 exploatarea şi prelucrarea lemnului 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Fig.58. Aprovizionarea cu lemne pentru iarnă                       Fig.59. Mure de pădure 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fig.60. Hrănitul cailor       Fig.61. La polog 
 
 
Un alt motiv pentru care turiştii apreciază comuna Lunca Ilvei este apropierea de Munţii Rodnei 

şi Munţii Călimani, traseele turistice fiind foarte accesibile de aici. Câteva trasee turistice sunt: 
 Primăria Lunca Ilvei - complexul turistic Poiana Zânelor, Valea Mare cu puncte de 

belvedere: Dealul Calului şi Creasta Munceii Înşiraţi. 
 Poiana Fătului - Dealul Ivan cu obiectivul Crucea Religioasă - Muntele Păltineasa - 

Mănăstirea Ciosa - Hotel Dracula. 
 Limita comunei Lunca Ilvei spre Ilva Mare - Mănăstirea Schimbarea la Faţă - Ferma agro-

turistică - Muntele Cornii - Comuna Rodna. 
 Biserica ortodoxă din Lunca Ilvei - Dealul Ursului - Creasta Munceii Înşiraţi - Poiana 

Acăstăi cu izvorul de apă minerală (borcut) - centrul comunei Lunca Ilvei. 
 Restaurantul Rustic - Dealul Pîţului - Poiana lui Gălan - Drumul Romanilor - Piatra 

Fântânele. 
 Pepiniera Silvică - Rezervaţia Naturală de Pin Pitic de la Grădiniţă - Coşna - Dorna 

Candrenilor - Vatra Dornei.  
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                  Fig.62. Vedere asupra comunei Lunca Ilvei şi asupra Munţilor Rodnei 
 
 
De pe măgurile înalte, în zilele cu cer senin, se poate admira priveliştea larg deschisă spre 

Depresiunea Ilvelor şi Ţara Dornelor, precum şi culmile Munţilor Rodnei şi Călimani. Peisajele sunt 
deosebit de pitoreşti şi reconfortante: culmi domoale dominate de măguri vulcanice, păşuni şi fânaţe ce 
se îmbină armonios cu pădurile umbroase de conifere, ce adăpostesc o faună bogată şi foarte diversă. 
Tocmai pentru această diversitate, Lunca Ilvei este apreciată de vânători, deoarece căprioarele, 
mistreţii, urşii, vulpile, iepurii sunt din belşug. Şi botaniştii ar putea găsi specii rare şi interesante de 
plante, deoarece Crovnul de la Larion este o rezervaţie geo-botanică („Natura SIT 2000”) de interes 
naţional şi se află pe teritoriul administrativ al comunei Lunca Ilvei. Rezervaţia naturală a fost 
declarată arie protejată în anul 2000 şi se întinde pe o suprafaţă de 250 de hectare. 

Aria naturală suprapusă sitului Natura 2000 - Larion, reprezintă o turbărie, pe a cărei arie este 
întâlnită o vegetație alcătuită din specii forestiere și plante (oligotrofe) specifice turbăriilor, adaptate la 
soluri sărace în nutrienți, dintre care și specia de plantă carnivoră, relictă glaciară, cunoscută sub 
denumirea de roua cerului (Drosera rotundifolia). Vegetația arboricolă are în componență specii 
de: brad (Abies alba), molid (Picea Abies), pin de pădure (Pinus sylvestris), fag (Fagus 
sylvatica), cireș (Prunus avium), plop tremurător (Populus tremula), mesteacăn pufos (Betula 
pubescens) sau arin alb (Alnus incana). 
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          Fig.63. Tulichina (Daphne mezereum)                 Fig.64. Roua cerului (Drosera rotundifolia) 

 
 
La nivelul ierburilor alături de roua cerului, mai sunt întâlnite și alte rarități floristice, dintre 

care: bumbăcăriță (Eriophorum vaginatum), afin (Vaccinum myrtillus), ruginare (Andromeda 
polifolia), buzișor (Corallorrhiza trifida), iarba cășunăturii (Saxifraga cuneifolia) sau o orhidee din 
specia Epipogium aphyllum.  

Fauna este prezentă cu specii (unele foarte rare și ocrotite prin lege) de 
mamifere (urs, lup, mistreț, cerb, căprioară, vulpe, jder de copac, jder de piatră, hermelină) 
și păsări (cocoș de munte, corb, mierlă de apă, ciocănitoare, sturz, fazan, sticlete, cinteză).  

 
 
 

 
 

 
                Fig.65. Porci mistreţi                         Fig.66. Cinteză  

 
 
 
 
Structura și complexitatea formelor de relief și a subsolului, formațiunile eruptive și 

sedimentare, modificarea acestora și circulația apelor de infiltrație au favorizat apariția unor izvoare de 
ape mineralizate bicarbonate clorurate sodice, calcice, magneziene cu bioxid de carbon. Izvoarele mai 
cunoscute sunt La Someșeni (Ciriloiu) pe pârâul Borcutului și La Bolovan (Tomuța). Aceste ape 
minerale, cunoscute de localinci drept „borcut” au un real efect curativ şi pot fi folosite în ameliorarea 
unor afecţiuni. Turismul de tratament poate fi dezvoltat în Lunca Ilvei datorită acestor izvoare, dar şi 
datorită apropierii de binecunoscuta staţiune balneo-climaterică Sângeorz-Băi.      
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        Fig.67. Borcut – La Bolovan         Fig.68. Sanie trasă de cai ducând turiştii La Ciriloiu 
 

             
În general, turismul sportiv este foarte răspândit mai ales în perioada de iarnă, pârtiile de schi 

fiind luate cu asalt. Din acest punct de vedere, Lunca Ilvei are un avantaj, deoarece are amenajată chiar 
în centrul comunei, o pârtie de schi dotată cu mini teleschi. De asemenea, distanţa foarte mică până la 
pârtiile de la Piatra Fântânele, staţiunea Vatra Dornei sau Rodna prezintă un mare avantaj.  Perioada de 
iarnă este foarte frumoasă şi pentru schi fond, săniuş, plimbatul cu sania trasă de cai, etc. 

 

  
              Fig.69. Pârtia de schi Lunca Ilvei             Fig.70. Peisaj pe traseul spre Piatra Fântânele 
 
 

În ceea ce priveşte turismul religios, comuna Lunca Ilvei poate fi loc de tranziţie pentru cei ce 
fac circuitul religios al lăcaşurilor de cult din judeţul Bistriţa-Năsăud. (Mănăstirile de la Strâmba, Parva, 
Salva, Piatra Fântânele, Ilva Mare, Cormaia, etc.). Biserica ortodoxă din Lunca Ilvei prezintă şi ea 
interes, datorită stilului construcţiei şi religiilor pentru care a servit.  
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                                    Fig.71.  Mănăstirea                                             Fig.72. Biserica Ortodoxă  
                           „Schimbarea la faţă” Ilva Mare                                            din Lunca Ilvei   
         
 
 

Concluzionând, în Lunca Ilvei ar putea fi practicate mai multe forme de turism, precum 
turismul:  

 De tranzit 
 Istoric  
 Cultural 
 Agroturism şi Ecoturism 
 De relaxare şi agrement 
 Cinegetic 
 Botanic 
 De tratament 
 Sportiv 
 Religios  
 Culinar – specific zonelor de munte şi stânelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
În Lunca Ilvei există 7 unităţi de cazare, unele înregistrate la Registrul Comerţului sub forma 

societăţilor cu răspundere limitată, altele sub formă de asociaţii familiale.  
Lista unităţilor de cazare din Lunca Ilvei în anul 2013: 
 
Nr. Crt. Denumire Strada Număr administrativ 

1 Pensiunea Rustică Silhoasa 13 
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2 Casa Alexandra Grănicerilor 93 
3 Pensiunea Someşan Grănicerilor 75 
4 Pensiunea Doruleţ Grănicerilor 148 
5 Restaurant Terasă Slavicris Grănicerilor 216 
6 Pensiunea Constantin Grănicerilor 272 
7 Cabana Teleshi Teleschi 4 

 
Toate punctele forte referitoare la turismul în Lunca Ilvei, vor fi promovate prin Centrul de 

Informare Turistică, clădire nouă construită cu fonduri europene în 2013 şi amplasată într-un punct 
strategic, în centrul comunei, la drumul principal DJ 172D. Vizibilitatea deplină a Centrului de 
Informare va fi foarte benefică, turiştii putând fi astfel bine informaţi, chiar înainte de a-şi începe 
sejurul în Lunca Ilvei. Materialele de promovare vor fi: plinate, hărţi cu trasee turistice, cărţi poştele, 
broşuri. De asemenea, turiştii vor putea fi îndrumaţi de ghizi specializaţi, buni cunoscători ai 
împrejurimilor.   
 
 
 3.3.2. Capitalul uman şi mediul de afaceri  
 

În ceea ce priveşte piaţa muncii în 2013, populaţia ocupată este reprezentată de 1368 de 
persoane, numărul persoanelor cu îndemnizaţie de şomaj fiind de 51, iar numărul pensionarilor este de 
521.  

Numărul de şomeri înregistraţi la sfărşitul lunii decembrie în perioada 2010-2013, precum şi 
numărul mediu al salariaţilor în Lunca Ilvei, conform INS România este: 
 

 

Perioada 

Luna decembrie 
2010 

Luna decembrie 
2011 

Luna decembrie 
2012 

Luna decembrie 
2013 

UM: Număr persoane 

Număr persoane Număr persoane Număr persoane Număr persoane 
Total 

şomeri 74 62 61 44 

Masculin 
(şomeri) 40 28 36 23 

Feminin 
(şomeri) 34 34 25 21 

Numărul 
mediu al 

salariaţilor 
249 262 274 272 

 
Lunca Ilvei a fost şi este unul dintre punctele importante de exploatare şi prelucarea a lemnului, 

în comună existând fabrica SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL, unde lucrează marea parte a 
populaţiei ocupate. Media anuală a numărului de angajaţi pe ultimii 5 ani la fabrică este de 232 de 
persoane.  Urmează fabrica de prelucrare a laptelui şi a brânzeturilor, ELIEZER PROD SRL, care deţine 
o medie anuală de 40 de angajaţi.  
 Pe lângă fabrica de exploatare şi prelucare a lemnului, există în Lunca Ilvei 14 societăţi 
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comerciale (SRL) care au ca obiect principal de activitate exploatarea forestieră sau tăierea şi 
rindeluirea lemnului, acesta constituind activitatea economică principală în comună. Fiind mai mici, ele 
au avut între anii 2011-2013 un număr de angajaţi între 2 şi 24 de persoane. Există câteva societăţi în 
Lunca Ilvei care au domeniul secundar de activitate exploatarea sau prelucararea lemnului, însă 
persoanele care lucrează aici nu sunt declarate, crescând astfel munca “la negru”, în detrimentul 
economiei.  
 
 Datele referitoare la societăţile comerciale care se ocupă cu exploatarea şi prelucrarea lemnului, 
precum şi numărul lor de angajaţi în perioada 2011-2013 sunt următoarele: 
 
 

Operator economic CAEN Denumire cod CAEN 

Nr. angajaţi 
în anul 

2011 2012 

ROTSINOLI SRL 0220 Exploatarea forestiera 16 24 

NOL WOODLAND SRL 0220 Exploatarea forestiera 2 1 

BRADUL ILIUTA SRL 0220 Exploatarea forestiera   

MOLIDUL SRL 0220 Exploatarea forestiera 1 0 

GREEN GOLDEN TUR SRL 0220 Taierea si rindeluirea lemnului 19 15 

IRELDO SRL 1610 Taierea si rindeluirea lemnului 4 3 

FOREST AMI SRL 1610 Taierea si rindeluirea lemnului 2 3 

SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL  1610 Taierea si rindeluirea lemnului 232 228 

FORANLIVARUS SRL 1610 Taierea si rindeluirea lemnului 2 2 

GEZEPAL SRL 1610 Taierea si rindeluirea lemnului 5 5 

RAVALYS GALAN SRL 1610 Taierea si rindeluirea lemnului 11 11 

STRATI DAI SRL 1610 Taierea si rindeluirea lemnului 1 0 

SILVANIA SORTILEMN SRL 1610 Taierea si rindeluirea lemnului  0 

FORVIGALUS INTERNATIONAL SRL 1610 Taierea si rindeluirea lemnului 11 11 
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Ponderea societăţilor comerciale în total, în funcţie de numărul 
de angajaţi, în anul 2012

58%
19%

3%

8%

0%
3%

3% 3%
0%

3%

S.C. cu 0- 2 angajaţi

S.C. cu 3- 5 angajaţi

S.C. cu 6-10 angajaţi

S.C. cu 11-15 angajaţi

S.C. cu 16-20 de
angajaţi
S.C. cu 21-30 angajaţi

S.C. cu 31-40 de
angajaţi
S.C. cu 41-50 de
angajaţi
S.C. cu 51-100 de
angajaţi
S.C. cu peste 200 de
angajaţi

 
 
 

 
Un alt domeniu care necesită un număr mai mare de angajaţi este fabricarea pâinii, însă în 

comună există doar o singura firmă care are acest obiect de activitate: MUNCEL PAN SRL. În anul 
2013 a avut un număr de 18 angajaţi, mai mare faţă de anul trecut 2012 când a avut 16 angajaţi.  
 Deoarece în gospodării este nevoie tot mai mare de produse care nu pot sau nu mai sunt obţinute 
în propriile gospodării, comerţul cu amănuntul este necesar. Numărul de angajaţi în acest domeniu a 
rămas constant, cele 4 unităţi comerciale existente în Lunca Ilvei, având fiecare un număr de angajaţi în 
perioada 2011-2013, cuprins între 3 şi 5. 
 Deşi există 4 societăţi comerciale care oferă servicii de cazare, numărul angajaţilor este mic, 
deoarece în principal nu oferă şi servicii de restaurant, astfel că sunt suficienţi administratorii pentru a 
se ocupa de primirea turiştilor. Numărul de paturi oferite nu este mare, astfel chiar şi în eventuala 
posibilitate că se solicită servirea mesei, administratorii sau cele 1-2 persoane angajate, sunt suficiente 
să facă faţă solicitărilor.  
 Celelalte societăţi comerciale se ocupă de servicii veterinare, farmaceutice, transport, comerţ cu 
ridicata a materialelor de construcţii, însă acestea au câte 1-3 angajaţi. Locurile de muncă în aceste 
domenii este foarte mic, ponderea societăţilor comerciale cu până la 2 angajaţi fiind de 58% în 2012. 
 Construcţia blocului ANL şi a sălii de sport de pe strada Fabricii, amenajarea parcului din faţa 
blocurilor, începerea lucrărilor de modernizare a drumului DJ 172D, crearea infrastructurii de apă şi 
canalizare în comună, au creat noi locuri de muncă în construcţii, prin înfiinţarea a două firme de profil.  
 Înstituţiile de stat din comună oferă şi ele câteva locuri de muncă, în 2013 fiind salariate din 
bugetul de stat 28 de persoane. 
 Având această analiză, se poate deduce că există un deficit în existenţa şi crearea locurilor de 
muncă. Astfel, tinerii absolvenţi ai Şcolii Generale Lunca Ilvei, plecaţi la studii superioare liceale şi 
universiatare la centre educaţionale precum Năsăud, Bistriţa, Suceava, Cluj-Napoca, Sibiu, nu mai revin 
în comuna natală Lunca Ilvei ci profită de oportunităţile de angajare din marile oraşe. De asemenea, 
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posibilitaţile de avansare în grad la locul de muncă este un alt factor care ţine departe tinerii de piaţa 
muncii din Lunca Ilvei. Lipsa existenţei acestei posibilităţi, reduce moralul tinerilor şi scade 
randamentul în muncă, astfel că proaspeţii absolvenţi pregătiţi pentru a intra pe piaţa muncii preferă 
locuri de muncă pe măsura studiilor lor. 
 
Lista societăţilor comerciale active în 2013 cu sediul în Lunca Ilvei, care au cel puţin un angajat este: 
 

Nr. 
Operator economic Adresa în Lunca 

Ilvei C.U.I. CAEN Denumire cod CAEN 
Crt. 

1 ANIVETOSAN SRL Str. Principală 590 14760863 7500 Activităţi veterinare 
2 BRADUL ILIUTA SRL Str. Iliuţa 40 28402369 0220 Exploatarea forestieră 

3 CONSTGRIG SERVICII 
COMUNALE SRL 530 RO 18136200 3811 Colectarea deşeurilor 

nepericuloase 

4 CONSTRUCT MUNTENIA 
SRL 

Str. Valea Calului 
679 23071132 4120 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 

nerezidenţiale 

5 COX BOIS NEGOCE SRL Str. Silhoasa 3 RO 29740759 4673 

Comerţ cu ridicata al 
materialului lemnos şi a 

materialelor de construcţie şi 
echipamentelor sanitare 

6 ELIEZER PROD SRL Str. Fermierului 1 RO 9799590 1051 Fabricarea produselor lactate 
şi a brânzeturilor 

7 FANTASTIK CONSTRUCT 
SRL 905 RO 18463539 4331 Lucrări de ipsoserie 

8 FARMACIA CARDIO 
LAVIDENA SRL 606 RO 26237770 4773 

Comerţ cu amănuntul al 
produselor farmaceutice, în 

magazine specializate 
9 FORANLIVARUS SRL Str. Principală 147 RO 13639163 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 
10 FOREST AMI SRL Str. Principală 16 RO 13317842 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

11 FOREST ONIL SRL Str. Iliuţa 269 8654736 4781 

Comerţ cu amănuntul al 
produselor alimentare, 

băuturilor şi produselor din 
tutun efectuat prin standuri, 

chioşcuri şi pieţe 
12 FORTIVILAR SRL 1015 RO 16651382 5590 Alte servicii de cazare 

13 FORVIGALUS 
INTERNATIONAL SRL Str. Silhoasa 272A RO 15911867 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

14 GEZEPAL SRL Str. Muncelului 39 RO 14631710 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 
15 GREEN GOLDEN TUR SRL Str. Principală 178 RO 12472597 0220 Tăierea şi rindeluirea lemnului 
16 ILIUTA SOMINVEST SRL Str. Principală 144 RO 15914286 4941 Transporturi rutiere de mărfuri 

17 IRELDO SRL Str. Muncelului 
25A RO 28131448 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

18 IZORA TUR SRL Str. Grănicerilor 
86 27970816 5520 

Facilităţi de cazare pentru 
vacanţe şi perioade de scurtă 

durată 
19 MOLIDUL SRL 602 RO 19221665 0220 Exploatarea forestieră 

20 MUNCEL PAN SRL 41 RO  
28463218 1071 

Fabricarea pâinii; fabricarea 
prăjiturilor şi a produselor 

proaspete de patiserie 
21 NOL WOODLAND SRL Str. Muncelului 33 RO 28145850 0220 Exploatarea forestieră 
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22 ONIRAUL SRL Str. Grănicerilor 
155 RO 13595164 4619 Intermedieri în comerţul cu 

produse diverse 

23 PENSIUNEA HELIODOR SRL Str. Trandafirilor 
35 RO 29867516 5590 Alte servicii de cazare 

24 PRACTIVETPLUS SRL Str. Principală 868 16546123 5629 Alte servicii de alimentaţie 
n.c.a. 

25 PRICHINDEL COM SRL Str. Grănicerilor 
191 RO 6391145 4711 

Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 

tutun 
26 RAVALYS GALAN SRL Str. Principală 184 RO 14586768 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 
27 ROTSINOLI SRL Str. Izvoarelor 59 RO 17560126 0220 Exploatarea forestieră 

28 
SCC DE GRADUL 1 

CONSUMCOOP LUNCA 
ILVEI 

FN RO  588327 4712 

Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 

tutun 
29 SILHOASA TUR SRL Str. Principală 265 RO 14421212 5610 Restaurante 

30 SILVANIA INTERNATIONAL 
PROD SRL Fabricii 1 RO 6694408 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

31 SILVANIA SORTILEMN SRL Str. Fabricii 1 RO  
30405111 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

32 SLAVICRIS SRL Str. Grănicerilor 
216 RO 16336415 5610 Restaurante 

33 STRATI DAI SRL Str. Grănicerilor 
77 25570074 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 

34 TIMTUR SRL Str. Principală 127 20657413 5520 
Facilităţi de cazare pentru 

vacanţe şi perioade de scurtă 
durată 

35 TIROL PRODCOM SRL Str. Principală 289 3294784 4711 

Comerţ cu amănuntul în 
magazine nespecializate, cu 

vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi 

tutun 

36 TRADI NOLI CONSTRUCT 
SRL 

Str. Grănicerilor 
262 RO 29065156 4120 

Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi 

nerezidenţiale 
 

Pe lângă aceste societăţi comerciale cu sediul în Lunca Ilvei, activează 4 societăţi cu răspundere 
limitată, o intreprindere familială şi 2 asociaţii familiale, care au sediul în alte localităţi dar cu punct de 
lucru în Lunca Ilvei. Acestea sunt: 

 S.C. Creativ Construct S.R.L cu sediul în Aiud, judeţul Alba – domeniu de activitate: comerţ 
 S.C. Torente S.R.L. cu sediul în Rodna, judeţul Bistriţa-Năsăud – domeniu de activitate: comerţ 
 S.C. Farmacia Miru S.R.L., cu sediul în Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud – domeniu de 

activitate: comerţ cu produse farmaceutice 
 S.C. Hebafarm S.R.L. cu sediul în Sângeorz-Băi, judeţul Bistriţa-Năsăud – domeniu de 

activitate: comerţ cu produse farmaceutice 
 I.I. Leonhard Alex. Maria, cu sediul în Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud – domeniu de activitate: 

comerţ 
 A.F. Moldovan Ancuţa, cu sediul în Ilva Mare, judeţul Bistriţa-Năsăud – domeniu de activitate: 

comerţ şi alimentaţie publică 
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 A.F. Ureche Ionel, cu sediul în Cluj-Napoca, judeţul Cluj – domeniu de activitate: agroturism 
Alte asociaţii familiale şi persoane fizice autorizate cu sediul sau punctul de lucru în Lunca Ilvei sunt: 
 

Nr. 
Operator economic Nr. O.R.C. Denumire cod CAEN 

Crt. 
1 A.F. Cucoş Gheorghe 10234637 comerţ 
2 A.F. Berengea Aurica 270101506 comerţ 

3 A.F. Bugnar Viorica 8335540 comerţ 

4 A.F. Dobozi Virginia 17414040 comerţ 

5 A.F. Melente Emilia 10443072 comerţ 

6 A.F. Albu Mariana 4730334 comerţ 

7 A.F. Rus Viorica 12312111 comerţ 

8 A.F. Nistor Olimpia 5125161 comerţ 

9 A.F. Tomi Pricope 1581021062951 comerţ 

10 A.F. Cătuna Cornelia 10861464 comerţ 

11 A.F. Slăvoacă Maria 17788150 comerţ, al. publică 
12 A.F. Ureche Ionel CJ 17436137 agroturism 
13 A.F. Constantin Grigore 17650040 agroturism 
14 A.F. Bălan Valeria 20875078 agroturism 
15 P.F. Cantatoaie Felicia 19969802 comerţ 
16 P.F. Andrei Floarea 440212062954 comerţ 
17 P.F. Boca Mihăilă 21227266 comerţ 

 
Asociaţiile familiale, întreprinderile individuale şi persoanele fizice autorizate din Lunca Ilvei 

nu au persoane angajate, astfel oferta locurilor de muncă este redusă.  
 Se remarcă aşadar o lipsă a ofertei locurilor de muncă şi un necesar ridicat al creării unor noi 
posturi vacante. 

În ceea ce priveşte aportul economic la societăţilor comerciale pe care îl aduc comunei Lunca 
Ilvei pentru anul 2012, rezultatul cifrei de afaceri este următorul:  
 

Nr. 
Operator economic CAEN Denumire cod CAEN 

 

Crt. CA 2012 

1 ANIVETOSAN SRL 7500 Activităţi veterinare 94160 

2 BRADUL ILIUTA SRL 0220 Exploatarea forestieră  

3 
CONSTGRIG SERVICII COMUNALE 

SRL 
3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 153792 

4 CONSTRUCT MUNTENIA SRL 4120 
Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 

nerezidenţiale  

5 COX BOIS NEGOCE SRL 4673 
Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a 
materialelor de construcţie şi echipamentelor 

sanitare 
58200 

6 ELIEZER PROD SRL 1051 Fabricarea produselor lactate şi a 
brânzeturilor 5624685 

7 FANTASTIK CONSTRUCT SRL 4331 Lucrări de ipsoserie 2500 
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8 
FARMACIA CARDIO LAVIDENA 

SRL 
4773 Comerţ cu amănuntul al produselor 

farmaceutice, în magazine specializate 424170 

9 FORANLIVARUS SRL 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 134945 

10 FOREST AMI SRL 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 438024 

11 FOREST ONIL SRL 4781 
Comerţ cu amănuntul al produselor 

alimentare, băuturilor şi produselor din tutun 
efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 

8195 

12 FORTIVILAR SRL 5590 Alte servicii de cazare 0 

13 
FORVIGALUS INTERNATIONAL 

SRL 
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 831556 

14 GEZEPAL SRL 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 617065 

15 GREEN GOLDEN TUR SRL 0220 Tăierea şi rindeluirea lemnului 1132710 

16 ILIUTA SOMINVEST SRL 4941 Transporturi rutiere de mărfuri  

17 IRELDO SRL 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 127201 

18 IZORA TUR SRL 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade 
de scurtă durată  

19 MOLIDUL SRL 0220 Exploatarea forestieră 72497 

20 MUNCEL PAN SRL 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a 
produselor proaspete de patiserie 241061 

21 NOL WOODLAND SRL 0220 Exploatarea forestieră 0 

22 ONIRAUL SRL 4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 1038676 

23 PENSIUNEA HELIODOR SRL 5590 Alte servicii de cazare 134250 

24 PRACTIVETPLUS SRL 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 65310 

25 PRICHINDEL COM SRL 4711 
Comerţ cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

320014 

26 RAVALYS GALAN SRL 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 983964 

27 ROTSINOLI SRL 0220 Exploatarea forestieră 2132372 

28 
SCC DE GRADUL 1 

CONSUMCOOP LUNCA ILVEI 
4712 

Comerţ cu amănuntul în magazine 
nespecializate, cu vânzare predominantă de 

produse alimentare, băuturi şi tutun 
254906 

29 SILHOASA TUR SRL 5610 Restaurante 108181 

30 
SILVANIA INTERNATIONAL PROD 

SRL 
1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 79483134 

31 SILVANIA SORTILEMN SRL 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 40000 

32 SLAVICRIS SRL 5610 Restaurante 69580 

33 STRATI DAI SRL 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului 3000 

34 TIMTUR SRL 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade 
de scurtă durată 34520 

35 TIROL PRODCOM SRL 4711 
Comerţ cu amănuntul în magazine 

nespecializate, cu vânzare predominantă de 
produse alimentare, băuturi şi tutun 

62009 

36 TRADI NOLI CONSTRUCT SRL 4120 Lucrari de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale 314808 
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Sectoarele economice dominante în Lunca Ilvei au fost şi rămân creşterea animalelor şi 
silvicultura, exploatarea, industrializarea şi comercializarea masei lemnoase, care aduce venituri băneşti 
importante pentru comunitate. 

Comuna Lunca Ilvei face parte din cea de-a patra zonă cu potențial de dezvoltare economică, din 
judeţul Bistriţa-Năsăud. Centrul economic al zonei  este orașul Sângeorz Băi, căruia i se alătură cele 9 
comune din vecinătate (Ilva Mică, Leșu, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei, Ilva Mare, Lunca Ilvei, Maieru, 
Rodna, Șanţ). Este zona care se dovedește cea mai slabă sub aspect antreprenorial din judeţul Bistriţa-
Năsăud, fiind cu mult sub potențialul natural de care dispune, precum ar fi izvoarele de ape minerale cu 
potenţial terapeutic, zonele Rodna cu Parcul Naţional Munţii Rodnei, Valea Vinului, Valea Blaznei care 
pot fi valorificate turistic (turism tematic, turism montan, agroturism). În aceasta zonă sunt înregistrate 
aproximativ 7% din numărul agenților economici din judeţ, cu o cifră de afaceri sub 6% din total la 
nivel de județ. În această zonă se poate dezvolta și industria lemnului, dar nu la nivel de produse 
primare, ci în industria mobilei de lux, cu valoare adăugată ridicată. De asemenea, diversitatea de fructe 
de pădure, plantele medicinale şi vânatul, pot fi valorificate superior pentru export. O prioritate în 
această zonă este și dezvoltarea infrastructurii de bază. Concentrarea activității economice se întâmplă 
în orașul Sângeorz Băi și în comuna Maieru. 
  
 
 

3.3.3. Agricultura şi zootehnia  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig.73. Lucrări de primăvară 

 
 

Condiţiile geografice şi climatice ale zonei au determinat locuitorii să practice o serie de 
activităţi agricole precum: cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. Astfel, comuna Lunca Ilvei 
dispunea în perioada 2010-2012, conform INS, de următoarele suprafeţe agricole, în funcţie de modul 
de folosintă: 
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Modul de folosinţă pentru 
suprafaţa agricolă 

Forme de 
proprietate 

Ani 

Anul 
2010 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

UM: Ha 

Hectare Hectare Hectare 

Total 
Total 9121 9121 9121 

Proprietate privată 8674 8674 8674 

Agricolă 
Total 3142 3142 3142 

Proprietate privată 3098 3098 3098 

Arabilă 
Total 670 670 670 

Proprietate privată 668 668 668 

Păşuni 
Total 1518 1518 1518 

Proprietate privată 1518 1518 1518 

Fânaţe 
Total 944 944 944 

Proprietate privată 902 902 902 

Livezi şi pepiniere pomicole 
Total 10 10 10 

Proprietate privată 10 10 10 

Terenuri neagricole total 
Total 5979 5979 5979 

Proprietate privată 5576 5576 5576 

Păduri şi altă vegetaţie 
forestieră 

Total 5170 5170 5170 

Proprietate privată 5118 5118 5118 

Ocupată cu ape, bălţi Total 158 158 158 

Ocupată cu construcţii 
Total 61 61 61 

Proprietate privată 44 44 44 

Căi de comunicaţii şi căi ferate Total 176 176 176 

Terenuri degradate şi 
neproductive 

Total 414 414 414 

Proprietate privată 414 414 414 

 
 
 

În aprilie 2014, Primarul comunei Lunca Ilvei, domnul Flaviu Lupşan, a fost gazda unui 
important eveniment, finalizarea cadastrului general. Lucrările au început în anul 2010 şi au costat 2 
milioane de lei. Primăria Lunca Ilvei a alocat 1,7 milioane de lei, proprietarii suportând şi ei o sumă 
modică. Comuna Lunca Ilvei este prima comună din România care a început și finalizat această acțiune, 
fiind urmată de Măgura Ilvei și Ilva Mică. Noul cadastru general creează practic o evidenţă reală a 
suprafeţelor de teren, ce poate fi folosită şi la alte instituţii, precum APIA, unde s-au înregistrat 
nenumărate probleme din cauza declarării greşite a suprafeţelor de teren. Lucrările nu au presupus doar 
măsurători, ci şi transpunerea de pe hârtie într-un format digital a tot ceea ce înseamnă carte funciară. 
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Fig.74. Celebrarea finalizării lucrărilor de cadastru general         Fig.75. Harta cadastrului general Lunca Ilvei 

 
 
În ceea ce priveşte zootehnia, locuitorii din Lunca Ilvei au crescut în gospodăriile lor un număr 

mare de animale, în special bovine, ovine, porcine, cabaline, păsări, de la care au avut un beneficiu 
major. Efectivul de animale în 2013 era următorul: 
 

Efectivul de animale Număr 

Bovine 1564 

Porcine 1300 

Ovine 2700 

Cabaline 350 

Caprine 133 

Păsări 5000 

Albine 600 

 
 

În anul 2002 a fost înfiinţată la Lunca Ilvei Asociaţia crescătorilor de taurine, având ca activitate 
principală înregistrată „Creşterea altor bovine”. Asociaţia funcţionează şi în prezent, sub administrarea  
domnului Titu Someşan, şi are 262 de membri şi 820 de animale (vaci şi bivoliţe). 

Referitor la disponibilitatea produselor zootehnice de bază (lână, carne, lapte), se poate vedea că 
în mai toate comunele judeţului sunt condiţii propice pentru creşterea animalelor (ex. ovine, bovine). 
Concentrarea acestora este în zonele centru-nord, sud şi sud-est ale judeţului. Acest potenţial nu este 
însă valorificat suficient. De regulă, populaţia se mulţumeşte să vândă produsul primar la diverşi 
intermediari, la preţuri derizorii. Lipsa unui sistem integrat de management pentru valorificarea 
industrială a produselor zootehnice de bază face ca profitabilitatea acestui sector să fie redusă. 
Trebuie încurajate proiectele care conduc la dezvoltarea de micro-fabrici în industria alimentară pentru 
produse lactate şi produse din carne. Acest lucru trebuie corelat cu programe de calificare a populaţiei 
din localităţile vizate de aceste iniţiative, inclusiv în domeniul antreprenoriatului. În paralel trebuie 
dezvoltată reţeaua de colectare şi distribuţie, precum şi sisteme de management a relaţiei producător-
procesator. 
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Fără a dispune de cele mai bune condiţii de sol şi climă, locuitorii din Lunca Ilvei au fost nevoiţi 
să îşi asigure terenul agricol prin lăzuire şi curăţire. Pe aceste suprafeţe au cultivat în special cartofi, 
legume şi porumb. 

Principalele 
culturi 

Ani 

Anul 
2011 

Anul 
2012 

Anul 
2013 

UM: Ha 

Hectare Hectare Hectare 

Porumb boabe 2 2 2 

Cartofi 70 70 68 

Legume 10 10 10 

 
Preocuparea administraţiei publice locale pentru o agricultură eficientă şi durabilă, prietenoasă 

cu mediul, este susţinută de documentul semnat de edilii comunei prin care se susţine activ campania 
împotriva organismelor modificate genetic, prin măsuri de informare şi conştientizare a populaţiei cu 
privire la riscurile implicate de utilizarea acestor organisme. 
 
 
 
 
 3.3.4. Industria 
 

În ceea ce priveşte zonele cu teren disponibil pentru industrie, acestea se concentrează în oraşele 
şi comunele limitrofe oraşelor din judeţ (Beclean, Năsăud) dar, mai ales, în zona Municipiului Bistriţa. 
Cu toate acestea, există oportunităţi în partea de vest (Ciceu-Giurgeşti), est (Lunca Ilvei) şi sud 
(Urmeniş, Milaş), în zone cu preţuri atractive de achiziţie a terenurilor industriale. 
 Comuna Lunca Ilvei a fost şi rămâne una dintre zonele cu potenţial crescut pentru industria de 
exploatare şi prelucare a masei lemnoase. De asemenea, creşterea animalelor este a doua preocupare 
importantă a ilvenilor, care, pe lângă exploatarea lemnului, aduce venituri însemnate economiei 
comunei. 
 

Industria de exploatare şi prelucrare a lemnlui  
În anul 2003 a fost înfiinţat Ocolul Silvic Valea Ilvei ca structură proprie cu personalitate 

juridică în cadrul Asociaţiei Proprietarilor de pădure Valea Ilvei şi asigură serviciile silvice prin 
contracte de administrare fondatorilor asociaţiei - Primăria Lunca Ilvei, Primăria Ilva Mare, persoană 
fizică Someşan Titu - şi persoanelor fizice care au încheiat contracte de prestări servicii. 

Suprafaţa administrată de Ocolul Silvic Valea Ilvei este de 10.234 ha proprietatea membrilor 
fondatori ai asociaţiei (comunele Lunca Ilvei, Ilva Mare, persoana fizică Someşan Titu) şi 296 ha în care 
se asigură serviciile silvice persoanelor fizice cu contracte prestări servicii. 

Asigurarea serviciilor silvice de către Ocolul Silvic Valea Ilvei are ca scop aplicarea strategiei în 
domeniul silviculturii pentru pădurile administrate, gospodărirea durabilă a pădurilor, conservarea şi 
dezvoltarea fondului forestier.  

Obiectivele strategice ale activităţii Ocolului Silvic Valea Ilvei sunt:  
 asigurarea pazei şi integrităţii fondului forestier;  
 valorificarea superioară a masei lemnoase; 



             Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei  

         2014-2020 

Pagina 104  
 

 asigurarea unei stări fitosanitare corespunzătoare prin lucrări specifice de protecţia 
pădurilor; 

 executarea la timp şi în mod corespunzător a lucrărilor de întreţinere în arboretele tinere  
 executarea lucrărilor de cultură şi refacerea pădurilor folosind materiale biologice 

valoroase, asigurând regenerarea pădurilor pe suprafeţele de pe care se recoltează masa 
lemnoasă; 

 aplicarea corectă a tratamentelor în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice; 
 asigurarea stabilităţii şi creşterea capacităţii funcţionale a ecosistemelor forestiere; 
 îmbunătăţirea accesibilităţii fondului forestier; 
 valorificarea superioară a produselor pădurii, altele decât lemnul, în vederea creşterii 

producţiei silvice; 
 ridicarea nivelului de trai al comunităţii, prin participarea la valorificarea potenţialului 

productiv silvo-pastoral.  
Masa lemnoasă se vinde pe picior pentru agenţii economici, prin licitaţie, conform 

regulamentelor specifice şi la drum auto pentru populaţie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.76. Ocolul Silvic Valea Ilvei 
 
 
Ocolul silvic administrează Pepiniera Silvică Silhoasa în suprafaţă de 13 ha. În pepinieră se 

produc atât puieţi de cultură cât şi ornamentali în seră. Se produc în principal puieţi de molid, brad, 
larice, paltin. Prin producţia realizată se acoperă necesarul ocolului silvic, excedentul fiind oferit spre 
vânzare. 
 Principalul cumpărător  de masă lemoasă este fabrica de cherestea din Lunca Ilvei, cunoscută azi 
sub denumirea de Silvania International. Firma face parte din grupul de firme Montana Iugan Silvania 
(MIS) Grup Anieş şi are aproximativ 230 de angajaţi care lucrează la Lunca Ilvei într-o fabrică 
modernizată la standarde europene. Principalele produse  pe care le oferă - cherestea de diferite tipuri şi 
dimensiuni, elemente de construcţii, rame din lemn fixe şi pliabile pentru ambalaje, elemente lamelare 
stratificate îmbinate în dinţi folosite la tâmplărie, căsuţe de vacanţă (peste 100 de modele) precum şi alte 
semifabricate, au în prezent ca piaţă de desfacere ţările din Comunitatea Europeană şi ţările arabe. 
Transportul produselor poate fi realizat atât pe căi rutiere cât şi pe liniile ferate proprii aferente centrelor 
de producţie. Pe piaţa internă Silvania International şi-a dezvoltat următoarele activităţi: construcţii 
civile, industriale, agrozootehnice, rutiere (drumuri şi poduri) şi lucrări de termoficare. Pentru toate 
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activităţile desfăşurate deţine certificate de calitate – SR EN ISO 14001:2005, SRAC OHSAS 
18001:2007 şi ISO 9001:2008. 
 

 
           Fig.77. Fabrica Silvania International Lunca Ilvei             Fig.78. Interior Fabrica Silvania International 

 
 
Cu toate că activează într-un domeniu mai puţin plăcut din punct de vedere al mediului prin 

tăierea masei lemnoase, Silvania International aduce în premieră în peisajul antreprenorial al judeţului 
Bistriţa-Năsăud, prima Centrală de cogenerare a energiei termice pe bază de biomasă (deşeurile 
rezultate în urma prelucrării şi exploatării lemnului, care reprezintă aproape jumătate din volumul de 
lemn prelucrat), cu beneficii atât pentru încălzirea fabricii, cât şi a clădirilor administrative de pe raza 
localităţii Lunca Ilvei.    

Centrala produce energie termică în regim de cogenerare, cu o putere de 5 MW. Energia termică 
este folosită pentru uscarea cherestelei, dar şi pentru încălzirea clădirilor administrative de pe raza 
localităţii Lunca Ilvei, unde este implementat proiectul de producere a energiei verzi susţinut prin 
accesarea fondurilor europene în cadrul unui proiect FEADR. Pe de altă parte, centrala verde de pe Ilve 
este prevăzută a produce şi energie electrică, puterea de 5 MW acoperind nevoile comunităţii ilvene. 

 
 

                                           
       Fig.79. Centrala termică pe bază de biomasă 

 
 
Aportul economic pe care îl aduce Silvania International la economia comunei Lunca Ilvei este 
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prezentat în tabelul următor: 
 

An 
Bilant 

Cifra 
Afaceri Profit Capitaluri 

Proprii Angajati 

2012 79 483 134 524 458 25 696 319 228 
2011 66 159 324 426 778 25 171 861 232 
2010 42 231 461 237 074 25 852 863 228 

 
 

Pe lângă Silvania International,în industria de prelucrare a lemnului din Lunca Ilvei, mai există 
alte societăţi mai mici, care participă la creşterea economică a comunei.  Aceste societăţi  sunt 
următoarele: 

 ROTSINOLI SRL 

 NOL WOODLAND SRL 

 BRADUL ILIUTA SRL 

 MOLIDUL SRL 

 GREEN GOLDEN TUR SRL 

 IRELDO SRL 

 FOREST AMI SRL 

 SILVANIA INTERNATIONAL PROD SRL  

 FORANLIVARUS SRL 

 GEZEPAL SRL 

 RAVALYS GALAN SRL 

  STRATI DAI SRL 

 SILVANIA SORTILEMN SRL 

 FORVIGALUS INTERNATIONAL SRL 
 
 
 
 

Industria de prelucrare a laptelui 
Activitatea luncanilor de creşterea a animalelor, în special a celor care dau lapte, a dus la apariţia 

altei ramuri a industriei, cea de prelucrare a laptelui. Astfel, societatea Eliezer s.r.l. are ca obiect 
principal de activitate prelucrarea laptelui şi a brânzeturilor şi a fost înfiinţată în anul 2001. În prezent 
oferă pe piaţă produse lactate 100% naturale, din lapte de vacă (brânzeturi, caşcaval, smântână). Vacile 
crescute într-o zonă montană nealterată de poluare, colectarea laptelui şi procesele tehnologice utilizate, 
asigură compoziţia ecologică a materiei prime şi calitatea superioară a produselor. Produsele oferite sunt 
verificate prin sistemul de management integrat Calitate - HACCP, în conformitate cu standardele SR 
EN ISO 9001:9002 şi SR EN ISO 22000:2005.  
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                          Fig.80. Fabrica de lactate Eliezer Lunca Ilvei 
       
 
 
 

              Fig.81. Interior Fabrica de lactate             Fig.82. Parc auto Eliezer s.r.l. 
 
 
 
S.C. Eliezer s.r.l. are atât parte de prelucrare a produselor cât şi desfacere şi transport. Dispune 

de dotări în ceea ce priveşte colectarea şi recepţia materiei prime, procesele de producţie, de formare, de 
maturare, ambalare, depozitare, transport şi distribuţie. 

 
 

  Fig.83. Tehnologia Fabricii Eliezer s.r.l. 
 
 
 
 
Aportul economic pe care îl aduce Eliezer s.r.l.la economia comunei Lunca Ilvei este prezentat 

în tabelul următor: 
 

An 
Bilant 

Cifra 
Afaceri Profit Capitaluri 

Proprii Angajati 

2012 5 624 685 184 993 913 460 41 
2011 5 861 577 89 169 728 468 40 
2010 5 853 127 215 759 637 999 36 
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Laptele se colectează de la producătorii din mai multe localităţi din judeţul Bistriţa Năsăud - de 
pe Valea Ilvelor şi Valea Someşului - în centre de colectare special amenajate şi dotate cu bazine de 
răcire. Transportul laptelui se face cu cisterne specializate dotate cu instalaţie de recepţie, filtrare şi 
curăţare a laptelui. În Lunca Ilvei laptele este colectat în 4 centre de colectare a lapelui. 

  
 

Fig.84. Centru de colectare a laptelui 
 

 
Piaţa de desfacere a centrului de procesare a laptelui Eliezer s.r.l. este judeţul Bistriţa-Năsăud, 

dar şi judeţele învecinate acestuia.  
Deoarece cele două ramuri ale industriei prezente în Lunca Ilvei au o reţea de distribuţie destul 

de bine dezvoltată, este nevoie de o infrastructura de căi rutiere şi ferate bine pusă la punct.  
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IV. Mediul 
 
 

Mediul înconjurător, un element esențial al existentei umane, reprezintă rezultatul interferenței 
unor elemente naturale - sol, aer, apă, climă, biosferă - cu elemente create prin activitatea umană. Toate 
acestea interacționează şi influențează condițiile existențiale şi posibilitățile de dezvoltare viitoare ale 
societăţii.  

 Până nu demult, resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile 
omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a tuturor 
ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie pentru producția de bunuri a crescut mult, 
iar exploatarea intensă a resurselor Pământului relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic.  
 
 
 4.1. Factorii de mediu (aer, apă, sol) 
 
 Aerul 

Aerul este factorul de mediu care constituie cel mai rapid suport ce favorizează transportul 
poluanţilor în mediu. Poluarea aerului are multe şi semnificative efecte adverse asupra sănătăţii 
populaţiei şi poate provoca daune florei şi faunei în general. Din aceste motive România acordă o 
atenţie deosebită activităţii de supraveghere şi de îmbunătăţire a calităţii aerului. 
 Calitatea aerului este determinată de emisiile în aer provenite de la sursele staţionare şi sursele 
mobile (traficul rutier), cu preponderenţă în marile oraşe, precum şi de transportul poluanţilor la lunga 
distanţă. Calitatea aerului este unul din domeniile în care UE a fost foarte activă în ultimii ani. Scopul 
principal a fost să dezvolte o strategie completă prin stabilirea obiectivelor privind calitatea aerului pe 
termen lung. În acest sens au fost elaborate o serie de reglementări europene pentru a controla nivelul 
anumitor poluanţi şi pentru a monitoriza concentraţia lor în aer. 

Poluanţii atmosferici luaţi în considerare în evaluarea calităţii aerului înconjurător conform 
legislaţiei în vigoare în România sunt: dioxidul de sulf (SO2), dioxidul de azot (NO2),oxizii de azot 
(NOx), particule în suspensie (PM10 si PM2,5), plumb (Pb), benzen (C6H6), monoxid de carbon (CO), 
ozon (O3), arsen (As), cadmiu (Cd), nichel (Ni), hidrocarburi aromatice policiclice (Benzo(a)piren 
(BaP) şi mercur (Hg)). Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă 
şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională 
privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.  
  Principalele cauze ale poluării aerului în județul Bistriţa-Năsăud sunt determinate de:  

 traficul rutier,  
 lucrările de construcții,  
 activitățile sociale prin încălzirea locuințelor utilizând lemnul drept combustibil,  
 arderile de combustibili în procese tehnologice sau în centrale termice industriale,  
 exploatarea materiilor prime, respectiv depozitarea acestora, precum și activitățile agro-

zootehnice, cum ar fi creșterea intensivă a animalelor  
 utilizarea pe scară largă a pesticidelor.  

Cele mai afectate areale sunt cele reprezentate de localitățile urbane; aici se concentrează cea 
mai mare parte a activităților industriale, care emit poluanți în atmosferă, iar traficul rutier este foarte 
intens; situația cea mai critică, din acest punct de vedere, o întâlnim în Municipiul Bistrița. Localitățile 
rurale sunt, de asemenea, afectate, atât cele unde se practică o agricultură intensivă, cât şi cele care 
practică o agricultură de subzistență, în contextul circulației maselor de aer care pot deplasa poluanții pe 
distanțe mari. 
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Printre obiectivele Europa 2020 se numără reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de 
seră (sau chiar cu 30%, în condiții favorabile) față de nivelurile înregistrate în 1990. Față de acest 
aspect, obiectivul României este de a scădea emisiile de CO2 cu 19% până în 2020, angajament susținut 
de datele referitoare la perioada 1990- 2008, când s-a înregistrat o scădere de 24% a emisiilor de dioxid 
de carbon. 

În ceea ce priveşte comuna Lunca Ilvei, calitatea aerului este destul de ridicată, în zonă emisiile 
de noxe provenind de la mijloacele de transport rutier, în special camioane, care asigură funcţionarea 
industriei de exploatare a masei lemnoase şi industria de prelucrare a laptelui, sunt destul de numeroare. 
De asemenea, autoturismele, devenite din ce în ce mai numeroase datorită creşterii nivelului de trai al 
ilvenilor, provoacă poluarea aerului dar şi poluare fonică.  
 Industria exploatării şi prelucrării lemnului este poluatorul principal în comună, însă pe cât 
posibil încearcă să reducă poluarea, fapt susţinut prin colectarea şi refolosirea deşeurilor lemnoase 
pentru producerea de energie termică. 
 Creşterea animalelor este şi ea o sursă de poluare a aerului, însă foarte redusă.  

Comuna Lunca Ilvei este privilegiată din punctul de vedere al existenţei pădurilor, al zonei 
muntoase şi al râului Ilva, astfel că aerul intră într-un process de purificare naturală. Bineînţeles, 
ocrotirea mediului de către locuitori este de o importanţă majoră.  
 
 
 Apa  

Resursele de apă ale județului Bistrița-Năsăud sunt reprezentate prin ape subterane (freatice și de 
adâncime) și de suprafață (râuri și lacuri). Alimentarea râurilor este predominant pluvială și pluvio - 
nivală, aportul apelor subterane având o pondere foarte redusă. Lungimea rețelei hidrografice cadastrale 
ale județului Bistriţa-Năsăud este de 1734,1 km, suprafața bazinului hidrografic este de 5009 kmp, 
suprafața totală la nivelul județului este 5305 kmp, densitatea rețelei hidrografice este de 0,35 km/kmp, 
iar debitul mediu multianual al Râului Someșul Mare la Beclean este de 48.7 mc/s.  

Râul Someșul Mare pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud reprezintă artera hidrografică 
principală având o lungime, până la ieșirea din județ de 124 km şi o suprafață de recepție de 4.959 km2. 
Principalii afluenți ai Someșului Mare sunt: Ilva (51 km/419 km2), cu aport de 8,2%; Rebra (44 
km/199 km2) cu aport de 8,3%; Sălăuţa (44 km/413 km2) cu aport de 12,0%; Ilişua (52 km/353 km2) 
cu aport de 6,3%; Şieu (71 km/1812 km2) cu aport de 29,8%; râul Budac (44 km/241 km2) cu aport de 
7,0%; râul Bistrița (67 km/650 km2) cu aport de 15,7%; râul Dipşa (35 km/459 km2) cu aport de 2,8%; 
râul Meleş (33 km/320 km2) cu aport de 2,0%; 

Monitorizarea apelor subterane se face în special pentru cele freatice în vederea evaluării 
potențialului de potabilizare al acestora. În județul Bistrița-Năsăud calitatea apelor subterane este 
monitorizată. Analizele efectuate au evidențiat frecvente depășiri la indicatorii NO2 şi CCOMn şi la cei 
bacteriologici.  

Depășirile limitelor admise pentru indicatorii de potabilitate se datorează:  
 insuficienței sistemelor de colectare, transport şi epurare a apelor uzate menajere, în 

localitățile rurale; existența rampelor neamenajate şi neorganizate de deșeuri menajere, 
precum şi cele rezultate din activitățile zootehnice;  

 grupurile sociale din gospodăriile individuale, în majoritatea cazurilor, sunt construite 
impropriu în apropierea fântânilor sau a surselor de apă, nefiind protejate prin betonarea 
pereților.  

În ceea ce priveşte comuna Lunca Ilvei, prevenirea poluării apelor se face prin regularizarea 
Văii Ilva şi a câtorva afluenţi, curăţarea râului şi a pâraielor de aluviuni, construcţia reţelei de canalizare 
în lungime de 18 km, prevăzută cu staţie de epurare, extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă, pe 
o lungime de 25 km, prevăzută cu staţie de tratare şi clorinare. De asemenea, colectarea regulată a 



             Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei  

         2014-2020 

Pagina 111 

deşeurilor menajere, obligă locuitorii comunei să nu mai practice vechiul obicei de a transporta şi 
deversa ei înşişi deşeurile în râul Ilva. 
 
 
 Calitatea solurilor  

La nivelul judeţului Bistriţa-Năsăud suprafețele de teren cu destinație agricolă sunt tot mai 
afectate de diferite procese de degradare, fie că vorbim de procesele induse de activitatea antropică sau 
fenomene naturale. Principalele probleme se referă la sărăturarea, acidifierea solurilor, eroziunea de 
suprafață și/sau de adâncime, excesul de umiditate. Manifestarea acestor probleme este intensificată de 
practicile agricole neadaptate condițiilor de mediu, utilizarea pesticidelor și a îngrășămintelor chimice, 
depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor industriale și menajere, defrișările intense și abuzive. 
Calitatea solului mai este influențată și de o serie de procese și fenomene naturale, cum ar fi alunecările 
de teren, inundațiile sau secetele prelungite. 

Principalele procese de degradare a solului cu care se confrunta UE sunt: 
 eroziunea 
 degradarea materiei organice 
 contaminarea 
 salinizarea 
 compactizarea 
 pierderea biodiversităţii solului 
 scoaterea din circuitul agricol 
 alunecările de teren şi inundaţiile 

La nivelul comunei Lunca Ilvei, aceste procese de degradare a solului sunt aproape inexistente, 
deoarece se practică frecvent cultivarea prin rotaţie a culturilor iar pentru tratarea acestora nu se 
folosesc îngrăşăminte chimice.  Edilii comunei se pot mândri cu faptul că sprijină acţiunea de informare 
şi conştientizare împotriva cultivării şi folosirii organismelor modificate genetic. 
 Contaminarea cu deşeuri lemnoase rezultate în urma proceselor de exploatare forestieră a fost 
redusă semnificativ prin crearea centralei pe biomasă care utilizează deşeurile lemnoase. Astfel, 
depozitele din ce în ce mai mari de rumeguş au fost desfiinţate şi terenurile repopulate cu puieţi de 
răşinoase. 

Colectarea deşeurilor şi sancţionarea celor care depozitează sau aruncă pe domeniul public 
deseuri de orice fel, ajută şi ea la reducerea poluării solului. 
 
 
 
 4.2. Managementul deşeurilor 

 
În mediul rural al judeţului Bistriţa-Năsăud, aşadar şi în Lunca Ilvei, chiar dacă a crescut gradul 

de acoperire cu serviciul de salubritate la aproximativ 90% din totalul populației existente, cantitățile 
de deșeuri menajere colectate se mențin la o valoare constantă datorită extinderii colectării selective, 
fapt ce a determinat o scădere a cantităților de deșeuri depozitate. 

Deşeurile colectate din comuna Lunca Ilvei sunt transportate la Tărpiu. Colecatarea şi 
transportul deşeurilor menajere este realizată de S.C. Constrig S.R.L., iar colectarea deşeurilor lemnoase 
este realizată de S.C. MIS Grup S.R.L. 

In ceea ce privește reciclarea deșeurilor, au fost realizate spaţii special amenajate (containere din 
plasă tip S.T.M.) pentru deșeurile tip PET, dar acest lucru nu este suficient.  

Directiva 98/2008 CE privind deșeurile stabilește obiective importante privind reciclarea 
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deșeurilor pentru anul 2020, astfel: 50% pentru reciclarea deșeurilor în gospodării și 70% pentru 
deșeurile provenite din construcții și demolări. Așadar, în perioada 2014-2020 sunt necesare o serie 
de măsuri atât la nivelul județului, cât şi la nivelul comunei Lunca Ilvei, privind atingerea obiectivelor 
mai sus menționate. 
 
 
 
 4.3. Arii protejate și bio-diversitate 
 

                           Fig.85. Bio-diversitate        Fig.86. Berze în ploaie 
 
 

Biodiversitatea include toate organismele vii care se găsesc pe uscat şi în apă. Toate speciile au 
un rol şi constituie „ţesătura vieţii” de care depindem: de la cele mai mici bacterii din sol, la cele mai 
mari balene din ocean. Pentru protejarea speciilor pe cale de dispariție, au fost instituite regimuri de 
protecție specială în zone în care acestea mai trăiesc încă. Importanța biodiversității este esențială atât 
pentru stabilitatea (homeostază) mediului natural, cat si pentru stabilitatea sistemelor antropice, de unde 
rezultă necesitatea imperioasă de conservare a acestora.  

Conservarea biodiversității este o condiție fundamentală a dezvoltării durabile. 
Funcționarea ecosistemelor este puternic modificată, principalele consecințe fiind reducerea 

biodiversității (reducerea și chiar dispariția diferitelor specii floristice şi faunistice), fragmentarea 
habitatelor (restrângerea rutelor de migrație şi a accesului la surse de hrană), dispariția controlului 
natural al dăunătorilor, degradarea peisagistică.  

Pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud, procesul de despădurire (cea mai profundă intervenție 
asupra mediului natural) a determinat restrângerea arealului forestier cu efecte în lanț asupra tuturor 
componentelor mediului: modificarea condițiilor microclimatice şi topoclimatice, modificarea regimului 
de scurgere a apelor, rărirea (dispariția) unor specii de plante și animale. 
 Pe teritoriul comunei Lunca Ilvei se află aria botanică protejată Crovnul de la Larion, care se 
întinde pe o suprafaţă de 250 de hectare. Crovnul de la Larion este inclus în Situl Natura 2000 ROSCI 
0101 Larion, se întinde pe 3.016 hectare şi are custode Asociaţia Proprietarilor de Pădure Valea Ilvei – 
Ocolul Silvic Valea Ilvei ca urmare a încheierii  convenţiei de custodie nr. 0158/08.07.2010. 

Zona a fost propusă pentru a fi inclusă în Reţeaua Europeană de Arii Naturale Protejate Natura 
2000 datorită prezenţei în zonă a unui tip de habitat, care este protejat la nivelul Uniunii Europene şi 
considerat prioritar: turbării cu vegetaţie forestieră, dar şi pentru faptul că este un culoar ecologic pentru 
carnivorelor mari, precum lupul şi ursul brun, dinspre situl Cuşma şi Călimani Gurghiu spre zona 
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Sucevei. 
Pe aria turbăriei de la Larion există vegetație alcătuită din specii forestiere și plante (oligotrofe) 

specifice turbăriilor, adaptate la soluri sărace în nutrienți, dintre care și specia de plantă carnivoră, 
relictă glaciară, cunoscută sub denumirea de roua cerului (Drosera rotundifolia). 

Vegetația arboricolă are în componență specii de: brad (Abies alba), molid (Picea Abies), pin de 
pădure (Pinus sylvestris), fag (Fagus sylvatica), cireș (Prunus avium), plop tremurător (Populus 
tremula), mesteacăn pufos (Betula pubescens) sau arin alb (Alnus incana). 

La nivelul ierburilor alături de roua cerului, mai sunt întâlnite și alte rarități floristice, dintre 
care: bumbăcăriță (Eriophorum vaginatum),  afin (Vaccinum myrtillus), ruginare (Andromeda polifolia), 
buzișor (Corallorrhiza trifida), iarba cășunăturii (Saxifraga cuneifolia) sau o orhidee din 
specia Epipogium aphyllum. 

Evaluările făcute de gestionarul fondului de vânătoare şi cotele de recoltă aprobate, relevă faptul 
că în zonă se întâlnesc următoarele specii de faună, pe lângă carnivorele mari: cerb (Cervus elaphus), 
căprior (Capreolus capreolus), mistreţ (Sus scrofa), cocoş de  munte (Tetrao urogallus), vulpea (Vulpes 
vulpes), jder de copac (Martes martes), jder de piatră (Martes foina), nevăstuică (Mustela nivalis), 
hermelină (Mustela erminea) și păsări (cocoș de munte, corb, mierlă de apă, ciocănitoare, sturz, fazan, 
sticlete, cinteză). 
 
 
 
 4.4. Fenomene meteorologice 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.87. Fenomene meteorologice - îngheţ 
 

Fenomenele meteorologice periculoase au devenit de notorietate în ultimii ani, caracteristicile 
principale situându-se între intensitatea deosebitã a lor şi modul atipic de manifestare faţã de 
caracteristicile geo-climatice ale zonei geografice în care se aflã ţara noastrã, fãrã a neglija efectele 
secundare pe care acestea le-au avut (inundaţii, recolte distruse, distrugeri ale cãilor de comunicaţii 
rutiere şi feroviare, etc.).  

Fenomenele meteorologice cele mai frecvente prezente în comuna Lunca Ilvei în ultimii ani 
sunt: 

 Înzăpezirile  - în special drumurile de legătură (unele forestiere) cu localităţile Şanţ şi 
Piatra Fântânele 

 Furtunile - afectează suprafaţa împădurită din zonele muntoase, iar grindina afectează 
culturile de cereale şi livezile. 
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 Îngheţurile timpurii sunt fenomene meteorologice foarte periculoase care se produc 
primăvara şi afectează grav producţia de fructe.  

 Depunerile de gheaţă – chiciură pe conductorii de înaltă tensiune se produce iarna, 
primăvara timpurie şi toamna târziu. Acest fenomen coroborat cu vântul puternic 
produce ruperea conductorilor şi întreruperea alimentării cu energie electrică a localităţii 
precum  şi a căii ferate electrice Năsăud – Ilva Mică – Vatra Dornei. 

 Blocajele de gheaţă reprezintă unul dintre cele mai periculoase fenomene meteorologice, 
cu o arie largă de manifestare, în special în perioada ianuarie – februarie, datorită 
producerii de inundaţii.  

 Inundaţiile – în special toamna şi primăvara se pot produce pe râul Ilva dar şi pe 
cursurile de apă secundare datorită ploilor abundente de lungă durată, topirii rapide a 
stratului de zăpadă, blocării cursurilor de apă cu gheţuri sau crearea unor baraje prin 
alunecări de teren. 

 Incendiile de pădure – pot afecta semnificativ activitatea Pepinierei Silhoasa din cadrul 
Ocolului Sivic Valea Ilvei dar şi societăţile de prelucrare primară a lemnului 

 
 
 
 4.5. Crearea şi susţinerea unui mediu durabil 

 
Edilii comunei Lunca Ilvei au în vedere următoarele acţiuni pentru susţinerea unui mediu 

durabil: 
 crearea şi amenajarea unui parc cu spaţii verzi în zona  blocurilor ANL, pe strada Fabricii 
 folosirea deşeurilor lemnoase pentru încălzirea clădirilor administraţiei publice, a şcolilor şi 

a creşei de copii, prin centrala pe biomasă  
 colectarea selectivă a deşeurilor şi reducerea cantităţii acestora chiar în gospodăriile 

ilvenilor 
 repopularea zonelor defrişate sau a pădurilor în prag de dispariţie cu puieţi (Pepiniera 

Silhoasa) 
 curăţarea regulată a albiei râului Ilva şi al afluenţilor acestuia 
 conștientizarea locuitorilor asupra necesității dezvoltării unei agriculturi durabile, fără 

îngrăşăminte chimice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Analiza SWOT a comunei Lunca Ilvei 
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5.1. Analiza SWOT pentru infrastructura fizică 
 

Puncte tari Puncte slabe 

 infrastructura rutieră în continuă dezvoltare 
prin accesare de fonduri Guvernamentale dar 
mai ales Europene (modernizarea și asfaltarea 
drumului Lunca Ilvei – Şanţ (DC 44), pe o 
lungime de 11,7 km; drum asfaltat - 8 km, 
restul betonat ) 

 modernizarea a trei drumuri forestiere de mare 
interes din comună pe o lungime de 11,8 km, 
situate în zonele Iliuța – axial, Pârâul lui Galan 
și Pârâul Calului care iese în șoseaua națională 
în zona Măgura Calului 

 amenajare și modernizare a Pârâului Voineasa 
și Văii Fătului 

 existența structurii de cale ferată cu ecartament 
normal care face  legătura și cu localitățile din 
estul și din vestul țării 

 existența căii ferate forestiere Ilva Mică- Ilva 
Mare cu ecartament îngust, favorabilă atracţiei 
turistice  

 infrastructura de apă și canalizare acoperită în 
proporție de 80% (stație de epurare și clorinare 
existentă) 

 servicii de salubritate funcționale 
 infrastructură de electricitate funcțională în 

proporție de 100%  
 infrastructură de telecomunicații funcțională: 

internet, televiziune prin cablu, telefonie 
digitală 

 comuna străbătută de drumul județean DJ 172 
D 

 parteneriate  dintre autoritățile locale și cele din 
localitățile învecinate pentru inițierea și 
derularea proiectelor de infrastructură 

 izolare față de coridoarele europene  
 existența unei porțiuni importante de drum 

comunal nemodernizat  
 inexistența pe anumite porțiuni a trotuarelor și a 

parcărilor 
 existența drumurilor forestiere nemodernizate  
 zonă fără acces la gaz metan  
 infrastructura de apă și canalizare care nu acoperă 

încă 100% din nevoile comunei  
 alimentarea insuficientă cu energie termică a 

comunei (în acest moment se folosește biomasa 
doar pentru încălzirea sălii de sport, celor două 
noi blocuri ANL şi a noii creşe) 

 infrastructura de comunicații – acoperire 70% 
 nu există colectare selectivă a tuturor deșeurilor  

Oportunităţi Ameninţări 

 folosirea fondurilor guvernamentale și 
europene pantru infrastructura fizică a 
comunei, în vederea acoperirii a 100%  din 
necesarul acesteia 

 folosirea biomasei (deșeurilor rezultate din 
prelucrarea lemnului) pentru a produce energie 
termică și energie electrică pentru toată 
comuna  

 crearea unei rețele de gaze naturale  

 resurse financiare proprii insuficiente pentru co-
finanțarea proiectelor prin Fonduri Europene 

 

5.2. Analiza SWOT pentru sănătate, educaţie şi instituţii publice 
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Puncte tari Puncte slabe 

 Existenţa unui Dispensar Medical Uman 
renovat şi modenizat, şi a unui Dispensar 
Veterinar 

 Existenţa cabinetelor medicale de familie, a 
unuim cabinet stomatologic şi a 2 puncte 
farmaceutice, cu personal calificat 

 Existenţa învăţământului preşcolar, primar şi 
gimanzial, precum şi  a creşei de copii cu 
program prelungit 

 Existenţa Bibliotecii Publice şi a celei Şcolare 
 Existenţa unui Centru de informare şi 

documentare pentru copii, în incinta noii clădiri 
a Grădiniţei 

 Rata scăzută a abandonului şcolar 
 Interesul crescut al cadrului didactic în educarea 

şi formarea copiilor 
 Infrastructură şi dotări reabilitate recent, 

adecvate desfăşurării în bune condiţii a 
procesului instructiv-educativ 

 Personal didactic calificat 
 Proiecte educaţionale derulate la nivelul 

unităţilor de învățământ din comună 
 Comunitatea locală este implicată în viaţa şcolii 

şi în deciziile care privesc elevii şi preşcolarii 
 Sediu modern al administraţiei publice, adecvat 

cerinţelor şi cu dotări corespunzătoare  
 Dotare tehnică ridicată, echipamente IT şi 

programe specifice – fiecare salariat beneficiază 
de echipamente IT corespunzătoare şi programe 
informatice minimale în cadrul administraţiei 
publice 

 Sprijin şi susţinere din partea conducerii pentru 
salariaţii din cadrul administraţiei publice   

 Numărul redus de cabinete medicale, lipsa 
spaţiilor şi a dotărilor corespunzătoare pentru 
cabinete medicale 

 Număr redus de personal medical calificat 
 Dificultăţi privind accesul la medicamente şi 

tratamente corespunzătoare datorită resurselor 
limitate ale dispensarului  

 Inexistenţa unui centru de îngrijire a persoanelor 
vârstince sau cu handicap 

 Lipsa dotărilor cu aparatură performantă a 
cabinetelor medicale existente 

 Lipsa de cunoaștere a serviciilor de planificare 
familială 

 Lipsa unui spaţiu pentru desfăşurarea unor 
programe de tip “şcoală după şcoală” sau “a 
doua şansă” 

 Resurse financiare reduse în ceea ce priveşte 
educaţia 

 Număr redus de personal în administraţia 
publică 

 Lipsă strategie coordonată de comunicare 
internă şi externă în cadrul administraţiei 
publice 

 Participare cetăţenească redusă la procesul 
administraţiei publice 

Oportunităţi Ameninţări 

 Existenţa fondurilor structurale care urmăresc 
dezvoltarea infrastructurii de sănătate 

 Atragerea de fonduri din Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020 

 Acces la cursuri de perfecţionare şi pregătire 
profesională pentru toate cadrele didactice 

 Oportunităţi de finanţare prin programe 
europene şi naţionale a administraţiei publice 
rurale 

 Îmbătrânirea populației şi migrarea forței de 
muncă tinere 

 Birocrația exagerată în asigurarea serviciilor 
medicale 

 Lipsa cronică a fondurilor de sănătate la nivelul 
țării (Ministerul Sănătății şi Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate) 

 Instabilitate legislativă, situaţie dificilă 
economico-financiară la nivel naţional  

 Alocarea de noi responsabilităţi către 
administraţia locală   

 
5.3. Analiza SWOT pentru potenţialul cultural, tradiţii şi obiceiuri 
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Puncte tari Puncte slabe 

 
 Localizarea comunei Lunca Ilvei la limita 

judeţului Bistriţa-Năsăud, la graniţa 
Transilvaniei cu Moldova, păstrând influenţe 
culturale specifice ambelor zone 

 Apropierea de oraşe cu activitate culturală mai 
mare 

 Lunca Ilvei are o viaţă culturală proprie, datini 
şi obiceiuri pe care localnicii le-au păstrat şi 
perpetuat 

 Păstrarea tradiţiilor legate de momentele 
importante ale vieţii: botez, nuntă, 
înmormântare 

 Patrimoniu cultural și istoric bogat și variat  
 Derularea de către Primăria Lunca Ilvei a unor 

evenimente culturale (festivaluri, spectacole 
folclorice, teatru) 

 Existenţa Căminului Cultural modernizat, 
adecvat evenimentelor culturale 

 Existanţa unei Biblioteci Publice şi a unei 
Biblioteci Şcolare 

 Existenţa muzeului satului 
 Viaţa culturală locală este recunoscută pe plan 

naţional prin activitatea soliştilor vocali de 
muzică populară, a grupului de dansuri 
populare,  a artiştilor plastici 

 Implicarea cadrelor didactice în diferite 
activităţi culturale pentru menţinerea vie a 
interesului tinerilor pentru cultură şi educaţie 

 Existenţa săii de sport dotată cu echipamente 
moderne construită pe fonduri europene, cu o 
capacitate de 150 de locuri. 

 Purtarea portului popular în zilele de sărbătoare 
religioasă 

 Autenticitatea portului popular (clopul cu păun, 
pieptarul cu franjuri) 

 Păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă 
(colindatul, pluguşorul, capra, belciugarii) 

 Autenticitatea arhitecturii caselor bătrâneşti 
 Păstrarea unor obiceiuri calendaristice 
 Păstrarea unor tradiţii în ceea ce priveşte 

muncile gospodăreşti sau agrare  
 
 
 
 

 
 Patrimoniu cultural / istoric nevalorificat 

corespunzător 
 Muzeul satului prea mic şi prea puţin vizitat 
 Neexistenţa spaţiilor pentru petrecerea timpului 

liber sau a centrelor de recreere, care pot deveni 
puncte de atracţie pentru tinerii din localităţile 
învecinate 

 Organizarea de nunţi şi botezuri în incinta 
Căminului Cultural, riscând să-şi piardă 
caracterul de spaţiu cultural 

 Inexistenţa, la nivelul căminului cultural, a unui 
program de manifestări culturale 

 Număr redus de acţiuni culturale organizate în 
comună (spectacole, expoziţii, proiecţii de 
filme, festivaluri etc.) 

 Promovarea insuficientă a obiectivelor de 
patrimoniu şi a valorilor culturii locale 

 Resurse financiare limitate pentru domeniul 
cultural 

 Dispariţia şezătorilor din viaţa prezentă a 
locuitorilor comunei 
 

Oportunităţi Ameninţări 
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 Posibilitatea de a reînvia şi valorifica tradiţiile 
meşteşugăreşti (tors, ţesut, cusut) 

 Existenţa unor programe de finanţare pentru 
infrastructura culturală şi pentru promovare 

 Posibilitatea încheierii de parteneriate pentru 
atragere de capital (parteneriat public-privat, 
înfrățiri) 

 Posibilitatea de dezvoltare de pârtii şi sporturi 
de iarnă 

 Interes ridicat pentru turism tematic / cultural 
(în special turiști străini)  

 Crearea unui centru de creaţie populară ca şi 
factor de coagulare a energiilor locale în 
domeniul tradiţiilor populare 

 Crearea unui muzeu al ruralităţii, într-una sau 
mai multe case tradiţionale locale 

 Crearea de ateliere meşteşugăreşti tradiţionale 
 Revitalizarea vechilor obiceiuri 
 Existenţa fondurilor europene care finanţează 

aceste activtăţi culturale 

 Pierderea obiceiului de a îmbrăca portul 
popular la evenimente importante, sărbători 
religioase 

 Riscul pierderii tradițiilor, a culturii populare 
datorită interesului scăzut al tinerilor în 
păstrarea acestora 

 Riscul ca obiectele de interes cultural să 
decadă 

 Emigrarea definitivă a populaţiei tinere către 
oraşe din ţară sau străinătate 

 Meșteșuguri populare pe cale de dispariţie, în 
condiţiile îmbătrânirii biologice a creatorilor 
populari 

 Orientarea fondurilor alocate prin programe 
europene sau guvernamentale spre alte zone 
considerate prioritare 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4. Analiza SWOT pentru potenţialul turistic şi valorificarea acestuia 
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Puncte tari Puncte slabe 

 
 Poziţionare strategică importantă, la graniţa 

dintre Transilvania şi Bucovina, cu acces rutier 
spre dinspre Ilva Mică (Depresiunea Ilvei), Piatra 
Fântânele (Pasul Tihuţa), Şanţ (Pasul Rotunda) şi 
acces feroviar Ilva Mică-Vatra Dornei 

 Localizare geografică propice turismului prin 
existenţa diversificată a formelor de relief 

 Desfăşurarea de tabere pentru copii 
 Existența unor atracții naturale importante în 

comună şi în imediata apropiere (parcuri 
naționale - zone protejate)  

 Accesibilitatea traseelor turistice 
 Existenţa punctelor de belvedere 
 Existenţa unor elementele de arhitectură a 

comunei şi a unor elementele de patrimoniu 
cultural 

 Prezenţa (încă redusă) a agro şi eco-turismului 
 Păduri bogate în faună şi floră, propice 

turismului cinegetic şi botanic 
 Existenţa izvoarelor de ape minerale 
 Existenta patrimoniului cultural şi istoric  
 Grad (încă) ridicat de manifestare a specificului 

şi a  autenticităţii comunei 
 Tradiții specifice regiunii  
 Pitoresc / naturalețe a unor oameni în vârstă, care 

pot deveni actori cheie în turism  
 Existenţa pârtiei de schi dotată cu teleschi 
 Infrastructura învechită / degradată dar atractivă 

peisagistic a căii ferate Regna sau Ilva Mică-
Vatra Dornei 

 Existenţa sălii de sport  
 Biserici şi mănăstiri renumite în zonă 
 Promovarea turismului în zonă prin Centrul de 

Informare Turistică Lunca Ilvei 
 Vizibilitatea mare a Centrului de Informare 

Turistică de pe DJ 172D 
 Existenţa unităţilor de cazare în Lunca Ilvei 
 Arhitectura satului (încă) bine conservată 
 Ospitalitatea localnicilor 
 Posibiliattea de a experimenta stilul de viaţă 

rural, tradiţional 
 Existenţa festivalurilor  de tradiţii şi folclor pe 

teritoriul comunei  
 
 
 

 
 Proiecte terminate, dar nefolosibile (Centrul de 

Informare Turistică, din cauza blocării posturilor, 
reţeaua de apă şi canalizare – nefuncţională încă)  

 Slaba popularizare a atracțiilor turistice  
 Infrastructura turistică mult subdezvoltată (puţine 

unităţi de cazare turistică)  
 Lipsa de educaţie a populaţiei din mediul rural 

privind posibilitatea practicării turismului rural şi 
absenţa pachetelor turistice pe acest segment  

 Lipsa personalului calificat în turism: manageri, 
ghizi turistici 

 Traseele montane nesemnalizate din punctul de 
acces cu transportul public (gară, centrul 
comunei)  

 Nici un traseu amenajat de mountainbiking  
 Lipsa traseelor tematice (de exemplu Mitul 

Dracula) 
 Infrastructura de transport slab dezvoltată 
 Pășunat excesiv în zonele montane (stânele 

deteriorează vegetația alpină și solul alpin)  
 Activitățile anexe pășunatului dăunează mediului 

și turismului (câinii ciobanești atacă animalele 
salbatice de mici dimensiuni sau turiştii) 

 Interesul redus pentru sport al localnicilor  
 Vânatul în exces (efectivele de animale sălbatice 

sunt uneori “supraevaluate”)  
 Inexistența/neaplicarea legislației care să 

interzică activitățile de off-road în zonele naturale  
 Insuficienta promovare şi organizare a 

festivalurilor folclorice şi de tradiţii în comună 
 Insuficienta utilizare a mijloacelor informatice şi 

a internetului pentru informare şi marketing 
 Lipsa târgurilor de obiecte decorative, 

tradiţionale, lucrate manual, în comună 
 Lipsa unor circuite turistice de vânătoare, pescuit 

și agrement (drumeții, plimbări cu sania sau cu 
caleașca) 

 Lipsa ideei de dezvoltare a turismului în armonie 
cu mediul natural, prin tabere, programe 
educaţionale în natură, acţiuni de reîmpădurire, 
ecologizare, protecţie a mediului natural 

Oportunităţi Ameninţări 

 
 Zonă de dezvoltare propice diferitelor tipuri de 
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turism: de tranzit, istoric, cultural, de relaxare şi 
agreement, cinegetic, botanic, de tratament, 
sportiv, religios 

 Crearea unei baze de date în format electronic 
pentru pensiunile din Lunca Ilvei 

 Mediul natural şi antropic propice înfiinţării 
campingurilor 

 Potenţial ridicat pentru dezvoltarea în special a  
agroturismului şi ecoturismului 

 Posibilitatea conservării tradiţiilor şi 
meşteşugurilor populare 

 Crearea de locuri de muncă pe plan local prin 
practicarea turismului 

 Oferirea serviciilor de calitate la un preţ mai 
scăzut decât în alte ţări 

 Amenajarea unor case de vacanţă cu ajutorul 
parteneriatului public-privat 

 Valorificarea potenţialului turistic al comunei 
 Practicarea unui turism integrat, cu pachete 

turistice variate 
 Realizarea de programe de instruire pentru 

practicanţii agroturismului şi ecoturismului 
 Existenţa fondurilor structurale, de coeziune, 

europene pentru promovarea şi practicarea 
turismului rural 

 Prețuri foarte atractive pentru turiștii / drumeții 
străini 

 Clima benefică (atât pentru activități de vară cât 
și pentru cele de iarnă) 

 Oportunități de finanțare prin fonduri publice 
(pensiuni, rețele de turism etc.)  

 Trend ascendent pentru sporturi precum 
mountainbiking și interes ridicat pentru biciclete 
(în ultima perioadă vânzările de biciclete au 
crescut foarte mult la nivel național)  

 Potenţial pentru dezvoltarea industriei de 
artizanat 

 Este în pregătire la nivel judeţean 
programul Turism montan în nordul Carpaţilor 
Orientali, cu finanţare UE 

 Existenţa fondurilor europene disponibile prin 
fondurile structurale şi de dezvoltare rurală 

 Lipsa de politici coerente la nivel regional şi 
naţional pentru acordarea de facilităţi tinerilor 
cu iniţiative antreprenoriale 

 Lipsa investiţiilor statului în dezvoltarea şi 
promovarea obiectivelor culturale, expoziţiilor 
muzeale săteşti 

 Migrația externă în special a tinerilor 
 Cadru legislativ instabil în ceea ce priveşte 

accesarea fondurilor europene 
 Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi 

vârstnice la schimbări 
 Modul dificil de accesare a fondurilor europene 

de către persoanele fizice 
 Braconajul  
 Defrişările ilegale şi legale 
 Imaginea relativ deficitară a României 

(siguranță, curățenie)  
 

 
 
 
 
 

5.5. Analiza SWOT pentru capitalul uman şi mediul de afaceri 
 

Puncte tari Puncte slabe 
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 Cost redus al forței de muncă  
 Nivel ridicat al gradului de calificare în anumite 

domenii ce ţin de tradiţiile locale (agroturism, 
exploatarea şi prelucrarea lemnului) 

 Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor comunei 
Lunca Ilvei 

 Existența resurselor umane la nivelul localității 
 Existența spaţiilor pentru deschiderea micilor 

afaceri 
 Tradiţii locale în creşterea animalelor 
 Existenţa industriei de prelucrare a lemnului şi a 

laptelui 
 Dezvoltarea continuă a turismului, 

agroturismului şi a ecoturismului 
 Existenţa unei comunităţi de afaceri locale, în 

fază incipientă, reprezentată prin câteva socităţi 
comerciale şi persoane fizice autorizate cu 
activitate în zonă 

 Localizarea în apropierea unor oraşe (Vatra 
Dornei, Năsăud, Bistrţa) 

 Existenţa staţiei CFR în localitate 
 

 Prezenţa procesului de îmbătrânire a populaţiei 
 Interesul slab al companiilor locale în crearea de 

locuri de muncă 
 Implicare în agricultura de subzistență a unui 

procent semnificativ din populația activă  
 Procent semnificativ din populația activă implicat 

în exploatarea resurselor primare (lemn)  
 Mediu competitiv real (economic, educațional) în 

formare, ceea ce se traduce în performanțe 
moderate ale resursei umane  

 Cultura organizatională în formare; grad redus de 
dinamism în alocarea responsabilităţilor în cadrul 
firmelor 

 Spirit antreprenorial redus / în formare  
 Tendința de nedeclarare a veniturilor / evitare a 

obligațiilor fiscale (la toate nivelurile)  
 Spirit/inițiativă antreprenorială redusă în rândul 

tinerilor  
 Lipsa cunoştinţelor specifice dezvoltării unei 

afaceri 
 Lipsa unui sistem de instruire specifică a 

comunităţilor rurale 
 Slaba dezvoltare a infrastructurii specifice 

formării profesionale a adulţilor 
 Lipsa locurilor de muncă pentru absolvenţi 
 Lipsa unei oferte satisfăcătoare de locuri de 

muncă pentru persoanele cu pregătire superioară 
 Diversitate redusă a mediului de afaceri (orientare 

în principal spre prelucrarea lemunui) 
 Orientare majoritară spre clienţi locali 
 Activitate de marketing redusă a societăţilor 

comerciale locale 
 Parcelarea terenului duce la productivitate 

scăzută, deoarece suprafeţele agricole nu pot fi 
întotdeauna lucrate mecanizat 

Oportunităţi Ameninţări 

 Grad de atractivitate relativ ridicat pentru 
investiții  

 Puncte de atracție turistică numeroase ce pot fi 
valorificate local prin activități economice 
specifice (afaceri mici/de familie)  

 Patrimoniu cultural care poate fi valorificat de 
către localnici în scop turistic prin activități 
economice specifice  

 Finanțări pentru proiecte de formare a adulților  
 Existenţa unor exemple de success ale unor 

localnici cu iniţiativă 
 Implicarea autorităţilor locale în problemele 

localităţii, deschidere către realizarea de 
parteneriate 

 Orientarea parţială spre turişti ca potenţiali clienţi 

 Migrația externă din cauza vizării de venituri mai 
mari în străinatate  

 Migrarea tinerilor către zonele urbane  
 Grad redus de succes a serviciilor de ocupare și 

formare profesională (din cauza mentalităţii 
anumitor generaţii, lipsa disponibilităţii de 
învăţare sau de a plăti etc.)  

 Dificultate în obținerea de finanțări pentru 
dezvoltarea de mici afaceri  

 Birocrație excesivă în obținerea de finanțări 
nerambursabile  

 Estomparea tradiţiilor locale, odată cu trecerea 
timpului 

 Creşterea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi 
 Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte 
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 Posibilitatea revigorării sectorului meşteşugurilor 
tradiţionale 

negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi 
asistenţei sociale în perspectivă 

 
 
 

5.6. Analiza SWOT pentru agricultură, zootehnie şi industrie 
 

Puncte tari Puncte slabe 

 
 Posibilitatea procurării de pe plan local a 

materiei prime în domeniul prelucrării şi 
industrualizării lemnului 

 Existenţa unor structuri de dezvoltare a 
activităţilor de creştere a animalelor 

 Existenţa şi dotarea corespunzătoare a 
punctelor de colectare a laptelui 

 Efective mari de animale (vaci de lapte, ovine, 
porcine, păsări) 

 Bună dezvoltare a sectorului privat de 
exploatare şi prelucrare primară a lemnului 

 Orientarea spre piețele externe a firmelor din 
industria prelucrătoare  

 Poluarea chimică a terenului agricol este mai 
redusă decât în alte zone ale țării și decât în 
multe zone ale Europei  

 Clima este favorabilă pe parcursului anului 
pentru agricultură  

 Populaţia disponibilă pentru forță de muncă în 
agricultură și zootehnie  

 Practicarea agriculturii ecologice 
 Zonă cu potenţial pentru biomasă energetică 

forestieră 
 Dispunerea de cadastrul general ce creează o 

evidenţă reală a suprafeţelor de teren şi poate fi 
folosită şi la alte instituţii 

 Existenţa Asociaţiilor crescătorilor de taurine 
 Existenţa industriei de exploatare a lemnului şi 

de prelucrare a laptelui 
 Asigurarea serviciilor silvice de către Ocolul 

Silvic Valea Ilvei 
 Existenţa pe teritoriul comunei a pepinierei 

silvice Silhoasa 
 
 
 

 
 Procesele de exploatare și prelucrare primară a 

lemnului nu au întotdeauna la dispoziție 
tehnologia și utilajele necesare (firmele mici) 

 Nu este dezvoltată prelucrarea secundară a 
lemnului. 

 Desfacerea produselor agricole este dificilă. Nu 
există spații special amenajate doar pentru 
producătorii care vor să-și vândă produsele. 

 Lipsește un sistem de marketing pentru 
produsele locale cum ar fi pâine tradiţională, 
produse lactate, miere ecologică, apă minerală, 
ţuică 

 Lipsa unor sisteme de exploatare a plantelor din 
flora spontană (ciuperci, fructe de pădure, 
plante medicinale) 

 Rentabilitate scăzută a activităţilor agricole 
datorată fărâmiţării terenurilor, unităţilor 
productive mici, mecanizării reduse 

 Practicarea agriculturii și zootehniei de 
subzistență  

 Media de vârstă ridicată a celor ce se ocupă de 
agricultură şi zootehnie 
 

Oportunităţi Ameninţări 

 
 Posibilitatea dezvoltării de micro-fabrici în 

industria alimentară pentru produse lactate şi 

 
 Dezechilibrele balanţei comercile cu accent pe 

importurile de produse agricole care 
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produse din carne 
 Posibilităţi de diversificare a speciilor 

forestiere de către Pepiniera Silhoasa şi 
valorificarea acestora 

 Crearea de legături parteneriale interne şi 
internaţionale între societăţile de exploatare şi 
prelucrare a masei lemnoase 

 Folosirea biomasei forestiere rezultată în urma 
proceselor de prelucare a lemnului, în scop 
energetic 

 Practici de agricultură durabilă  
 Asocierea producătorilor 
 Îmbunătăţirea practicilor agricole şi zootehnice 
 Eco-agricultura  
 Subvențiile din agricultură și zootehnie  
 Crearea de noi facilităţi pentru localnici şi 

tinerele familii pentru a nu părăsi zona  
 Fonduri pentru dezvoltarea gospodăriilor mici  
 Potenţial pentru dezvoltarea următoarelor 

ramuri industriale: prelucrarea superioară a 
lemnului, valorificarea produselor animaliere, 
valorificarea fructelor de pădure şi a plantelor 
medicinale, dezvoltarea industriei de artizanat 

 Posibilităţi de dezvoltare a industriei de stocare 
şi prelucrare a ciupercilor şi fructelor de pădure 

 Posibilitatea producerii şi promovării 
produselor alimentare şi alcoolice BIO (ţuică, 
pâine, lactate) 

 Posibilităţi de dezvoltare a celor mai diverse 
forme de turism  

 Existenţa fondurilor europene disponibile prin 
fondurile structurale şi de dezvoltare rurală 

 Subvenţiile pentru agricultori prin FEGA şi 
FEADR 
 

periclitează valorificarea produselor autohtone 
la preţuri eficiente, aducătoare de profit 

 Evoluția demografică şi migraţia populaţiei în 
străinătate reduce șansele asigurării pe termen 
mediu a forței de muncă  

 Concurența acerbă la nivel european și 
constrângerile impuse de Comisia Europeană  

 Migrarea tinerilor către zona urbană  
 Valorificarea necorespunzătoare a producţiei 

agricole  
 Necunoaşterea legislaţiei în domeniul 

agriculturii şi a oportunităţilor de accesare a 
fondurilor comunitare  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7. Analiza SWOT pentru mediu 
 

Puncte tari Puncte slabe 

 Resursa de apă din râuri, pâraie şi lacuri  Existența solurilor acidifiate, sărăturate 
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asigură acoperirea în procent de 100% a 
consumului de apă a populației comunei 

 Apa din râul Ilva şi afluenţii acestuia de pe 
întreg cuprinsul comunei este calitativ şi 
cantitativ la un nivel acceptabil 

 Existenta stației de epurare şi rețelei de 
canalizare 

 Existența sistemului centralizat de alimentare 
cu apă 

 Existenţa staţiei de clorinare a apei 
 Grad de poluare scăzut 
 Folosirea redusă a pesticidelor şi nefolosirea 

organismelor modificate genetic în agricultură 
 Regularizarea Văii Ilva şi a câtorva afluenţi, 

curăţarea râului şi a pâraielor de aluviuni 
 Derularea de acțiuni de conștientizare şi 

programe ecologice la nivelul comunei 
 Înfiinţarea parcului în zona de centru, 

amenajarea platformei celor 2 blocuri ANL 
 Monitorizarea stării de sănătate a populației în 

raport cu factorii de mediu 
 Firmele din zonă conștientizează importanța 

aspectelor de mediu 
 Existenţa şi folosirea centralei termice pe 

biogaz conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, 
apei şi solului 

 Deschiderea autorităților locale față de 
problemele de mediu ale comunei 

 Disponibilitatea unităţilor de învăţământ de a 
iniția şi participa la activităţi de educație 
ecologică 

 Dotarea cu europubele a tuturor gospodăriilor 
şi blocurilor din comună 

 Implementarea unui sistem de colectare 
selectivă a deșeurilor 

 Existenţa infrastructurii necesare pentru 
intervenții în caz de urgență 

 Existenţa pe teritoriul comunei a unor 
importante suprafeţe silvice 

 Existenţa a numeroase specii de floră şi faună 
 Existenţa ariilor de interes naţional, protejate 

prin lege (Crovul de la Larion) 
 Repopularea zonelor defrişate sau a pădurilor 

în prag de dispariţie cu puieţi (Pepiniera 
Silhoasa) 

 Folosirea pesticidelor în agricultură de către 
unii producători 

 Lipsa unor studii la nivel local care să 
evidențieze impactul aspectelor de mediu 
asupra sănătății comunității 

 Sistem integrat de management al deșeurilor 
insuficient dezvoltat  

 Grad scăzut de reciclare și valorificare a 
deșeurilor  

 Restrângerea arealului forestier cu efecte în lanț 
asupra tuturor componentelor mediului 

 Existenţa suprafeţelor defrişate pentru accesul 
la resurse ale solului şi subsolului 

 Insuficienta colectare selectivă a deşeurilor 
menajere şi nemenajere, în vederea reciclării 

 Neexistenţa unei rampe ecologice care să 
deservească comuna 

 Generarea de cantităţi semnificative de resturi 
vegetale şi gunoi de grajd în cadrul desfăşurării 
de activităţi agricole şi zootehnice 

 Grupurile sociale din gospodăriile individuale, 
în majoritatea cazurilor, sunt construite 
impropriu în apropierea fântânilor sau a 
surselor de apă, nefiind protejate prin betonarea 
pereților  

 Poluarea prin depozitarea animalelor decedate 
în locuri neamenajate  

 Dezvoltarea construcţiilor fără a ţine cont de 
posibilităţile de alimentare cu apă potabilă şi de 
evacuarea apelor uzate  

 Existența zonelor inundabile, în sezon ploios 
 Relief deluros, neprielnic agriculturii vegetale 

Oportunităţi Ameninţări 

 
 Elaborarea unor studii de fezabilitate pentru 

exploatarea  eficientă a tuturor resurselor  
 Colaborare internă şi externă pe probleme de 

 
 Cadrul legislativ relativ instabil 
 Lipsa informaţiilor legate de normele europene 

de mediu în rândul micilor întreprinzători  



             Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei  

         2014-2020 

Pagina 125 

mediu  
 Dezvoltarea de proiecte de mediu în parteneriat 

public-privat  
 Posibilitatea obţinerii de fonduri 

nerambursabile din programele europene 
aferente Fondurilor Structurale, de coeziune şi 
dezvoltare rurală şi regională.  

 Existența unui cadru favorabil introducerii 
surselor de energie alternativă (solare, 
biomasă)  

 Posibilitatea accesării de fonduri pentru 
investiții în realizarea de perdele de protecție 
pentru diminuarea pulberilor din atmosferă  

 Utilizarea izvoarelor de ape minerale cu efect 
curativ 

 Promovarea practicilor de agricultură ecologică 
 Posibilitatea încheierii de parteneriate cu 

administrații publice locale învecinate în 
domeniul managementului deșeurilor  

 Risc scăzut al producerii fenomenelor naturale 
extreme: inundaţii, secete, cutremure, etc  

 

 Persistenţa mentalităţii de indiferență față de 
protecţia mediului 

 Suprafaţa de pădure în uşoară scădere 
 Costuri ridicate pentru implementarea 

programelor de mediu și/sau modernizarea 
echipamentelor industriale 

 Suport social încă slab cu privire la colectarea 
selectivă a deșeurilor  

 Număr relativ redus de agenți economici care 
au preocupări legate de introducerea 
standardului ISO 14000 în probleme de 
management de mediu  

 Intervenţii necontrolate sau de calitate 
îndoielnică ale firmelor, care duc la 
deteriorarea mediului natural 

 Exploatarea masivă a resurselor pădurii, 
periclitează echilibrul natural şi potenţialul 
economic de perspectivă a comunei 

 Numărul mare al societăţilor cu profil de 
exploatare a masei lemnoase prezente în 
comună 

 Dispariția habitatului natural pentru anumite 
plante sau animale protejate, Dispariția unor 
specii de plante şi animale protejate  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Viziune și valori  
 
 Viziune: în anul 2020, Lunca Ilvei va fi o comună cu un capital teritorial atractiv pentru tinerii 
din zonă, care vor avea condițiile necesare unui trai îndestulător  pentru a se ”așeza” pe aceste plaiuri și 
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a-și întemeia familii. Pe de altă parte, cei vârstnici păstrează și transmit obiceiurile, tradițiile, cultura, 
valorile autohtone ale zonei care constituie substanța autentică a dezvoltării pe care comunitatea o poate 
mobiliza pentru a-și atinge scopurile. Ca urmare, Lunca Ilvei păstrează moștenirea primită de la 
strămoși, creând un avantaj competitiv,  iar pe ea construiește un viitor prosper, stabil, plin de încredere 
aliniat la normele europene, pentru tinerii care se stabilesc aici. 
 Fiind o poartă de trecere din Transilvania către Moldova, Lunca Ilvei are un rol strategic pentru 
deservirea logistică a Transilvaniei,  Maramureșului și Moldovei. Prioritare vor fi păstrarea specificului 
zonei prin structurile eterogene agricole și dezvoltarea sistemelor de producție locale, dezvoltarea 
turismului,  promovarea tradițiilor/obiceiurilor locale, sprijinirea inițiativelor locale pentru dezvoltarea 
economică, creșterea gradului de pregătire a resurselor umane din comună.  
 În viziunea Lunca Ilvei 2020 se urmăresc următoarele priorități:  
 Creșterea inteligentă a comunei se va realiza prin folosirea eficientă a resurselor, interzicerea 
defrișărilor ilegale și plantarea continuă de puieți pentru protejarea mediului înconjurător, încurajarea 
colectării selective a deșeurilor, creșterea informării în domeniul sănătății și dotării cu aparatură 
performantă a dispensarelor, posibilitatea transformării ideilor inovatoare în produse și servicii care 
creează creștere și locuri de muncă, accesul la internet de mare viteză, stimularea tinerilor prin 
învățământ de calitate. 
 Creșterea durabilă se referă la eficiența energetică prin utilizarea biomasei rezultată din 
prelucrarea lemnului pentru producerea de energie termică și electrică, dezvoltarea sistemului de 
transport local, îmbunătățirea mediului de afaceri local prin sprijinirea IMM-urilor, creșterea 
competitivității prin produse specifice locale. 
 Creșterea favorabilă incluziunii va fi stimulată prin crearea de noi locuri de muncă, reconversia 
profesională prin cursuri de specializare, locuri de muncă distribuite echitabil și nediscriminat, 
încurajarea celor care se confruntă cu sărăcia să joace un rol activ în societate. 
 Asigurarea accesului la utilități pentru toți locuitorii comunei, dezvoltarea infrastructurii de 
transport, oferta de locuinţe pentru tineri, locuri de muncă potrivite pregătirii profesionale ale tinerilor, 
dezvoltarea sistemului medical local, noi activități socio-culturale, vor fi abordate prioritar  până în anul 
2020.  
 În viziunea Lunca Ilvei 2020 valorile autorităților și ale comunității locale sunt : 

1. Autenticitate: ne mândrim cu originile noastre, cu portul, obiceiurile, tradițiile locale 
2. Onestitate: practicăm virtutea și punem dragoste în tot ceea ce facem 
3. Implicare: ne pasă de mediul înconjurător și-l îngrijim, facem tot ce ne stă în putință să    

ne ajutăm semenii 
4. Optimism: privim cu încredere în viitor și avem o poftă de viață nestăvilită  
5. Abundență: știm că poate veni pe multe căi, nu numai pe cea pecuniară  
6. Recunoștință: suntem recunoscători pentru ce avem în fiecare zi  
7. Armonie și comunicare: suntem orientați pe soluții, nu pe probleme și spunem ce 

avem de spus celuilalt fără să-l rănim; știm să cerem ceea ce ne dorim  
 

VII. Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei 
 

7.1. Strategia  de dezvoltare locală – definire 
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 Strategia este definită drept cadrul care orientează alegerile, care determină natura şi direcţia 
unei comunităţi. Strategia ajută la stabilirea unei direcţii unitare pentru comunitate în termenii 
obiectivelor sale operaţionale şi furnizează baza alocării resurselor necesare pentru orientarea acesteia 
spre atingerea acestor obiective. 
 Strategia de dezvoltare locală reprezintă un instrument participativ care implică întreaga 
comunitate şi care are drept scop asigurarea dezvoltării economice. În cele mai multe cazuri, o strategie 
de dezvoltare locală este un demers pe termen lung, fiind o proiecţie în viitor a comunităţii.  
Această viziune a comunităţii cu privire la dezvoltarea sa viitoare trebuie să fie împărtăşită de toţi 
actorii relevanţi de la nivel local şi transpusă într-un set de obiective specifice şi un plan de acţiuni 
concret. Strategia nu este altceva decât un instrument care permite luarea unei decizii la un moment dat 
pe baza evaluărilor anterioare cu caracter justificativ. 
 
 Ce trebuie să conțină o strategie de dezvoltare ?  
 

 obiective strategice – specificarea nivelului calitativ și cantitativ care trebuie atins la un 
moment dat  

 acțiunile de întreprins – ce trebuie sa se facă concret pentru a fi atinse obiectivele de 
acțiune 

 termenele – trebuie stabilit termenul final (momentul în care obiectivele strategice 
trebuie atinse), dar și diverse termene intermediare pentru diversele acțiuni de 
întreprins 

 resursele necesare – pentru fiecare dintre acțiuni sunt necesare resurse; acestea diferă și 
în funcție de termenele stabilite. 

 
 
 
 
7.2. Strategia de dezvoltare a Infrastructurii Fizice  
  

Scurtă analiză 
 
 Pentru a se asigura o conectivitate sporită atât la nivelul Regiunii Nord-Vest cât și al legăturilor 
ce se crează între Lunca Ilvei și localitățile vecine, e nevoie de reabilitarea, modernizarea și întreținerea 
drumurilor județene și comunale. În acest sens una din principalele preocupări ale edilului în mandatele 
sale, a fost dezvoltarea infrastructurii de bază a comunei, conștient fiind de necesitatea acesteia pentru 
dezvoltarea economică a comunei. În acest sens, folosind fondurile europene, primarul din Lunca Ilvei, 
Flaviu Lupşan, a realizat un proiect important, și anume drumul de legătură: Lunca Ilvei – Șanț (DC44-  
11,7 km), a achiziționat utilaje pentru întreținerea drumurilor comunale, a realizat o stație de clorinare 
pentru actualul  sistem de alimentare cu apă, a început utilizarea biomasei pentru producerea energiei 
termice.  
 Aflată la limita dintre Transilvania și Moldova, e necesar și obligatoriu, pentru dezvoltarea 
durabilă a comunei, să dispună permanent de infrastructură fizică de calitate.  
 Obiectivul general pentru dezvoltarea Infrastructurii Fizice:  

Îmbunătățirea, extinderea și menținerea infrastructurii fizice pentru dezvoltarea socio- 
economică durabilă a comunei. 
 

Obiective specifice și direcții de acțiune : 
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1. Crearea de drumuri de acces și reabilitarea/întreținerea celor existente cu localitățile 
învecinate, în vederea dezvoltării socio-economice a comunei 
Direcții de acțiune :  

 asfaltarea şi modernizarea unui nr. de 4 drumuri comunale: Iliuţa, Izvoarelor, 
Salcâmului şi Muncelului 

 asfaltarea si modernizarea unui numar de 13 strazi: Fermierului, 
Apicultorilor,Borcutului,Vinoasei,Bradului,Codrului,Crinilor,Fodorului,Frasinului, 
Gara Mica,Luncii,Pietricica si Narciselor 
 

2.  Facilitarea serviciilor de transport în comună pentru cetățeni 
Direcții de acțiune :   

 înfiinţarea serviciilor de transport pentru persoane prin punerea la dispoziţie a unui 
microbus şi construirea de stații de microbus 

 amenajarea centrului civic, trotuare si rigole pe o lungime de aproximativ 18 km 
 amenajarea spaţiilor verzi din comună, construirea de locuri de recreere şi joacă 

pentru copii 

3.  Reabilitarea şi construirea de poduri şi podeţe, amenajarea și modernizarea văilor apelor ce 
străbat comuna 
Direcții de acțiune :  

 construirea unui număr de 2 poduri peste râul Ilva în zona străzilor Salcâmului şi 
Teleschi 

 amenajarea de maluri pe cursul pâraielor necadastrate Voineasa și Valea Fătului 
 

4.  Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea condițiilor de bază ale unui trai 
modern prin asigurarea accesului la utilități pentru toți locuitorii comunei 

Direcții de acțiune :  
 folosirea biomasei pentru producerea energiei termice și furnizarea acesteia 

locuitorilor comunei  
 construirea unei capele mortuare 

 
5.   Alinierea la strategia digitală europeană, cu accent pe conectivitate la Internet în bandă largă, 

în toată comuna, precum şi o bună conectivitate wireless în spaţiile publice.  
 Direcții de acțiune :  

 conectarea instituțiilor publice din comună la internet prin conexiuni broadband şi 
promovarea conceptului de e-educație, e-guvernare, e-sănătate 

 
 
 
 
 
 
 
7.3. Strategia de dezvoltare a Sănătăţii 

 
Scurtă analiză 
Starea de sănătate a locuitorilor comunei Lunca Ilvei depinde atât de accesul la sănătate, adică 
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de factori externi serviciilor de sănătate (factori genetici, factori de mediu, factori socio-culturali sau de 
dezvoltare economică), cât şi de accesul la serviciile medicale.  

Accesul la serviciile medicale depinde în exclusivitate de organizarea sistemului medical. Deşi 
comuna Lunca Ilvei dispune de un Dispensar Medical Uman renovat şi modenizat, dotat cu cabinete 
medicale de familie, cabinet stomatologic şi 2 puncte farmaceutice, cu personal calificat, există totuşi 
dificultăţi privind accesul la medicamente şi tratamente corespunzătoare datorită resurselor limitate ale 
dispensarului. Personalul este insuficient numeric, nu există personal permanent pentru cazurile de 
urgenţe, timpul de aşteptare pentru consult este mare, existenţa unui singur punct dispensar în comună 
creează dificultăţi de transport în special pentru populaţia vârstnică. Costurile directe suportate de 
populaţie sunt destul de mari raportate la salariile, pensiile sau ajutoarele sociale.  

Pe acest fond, preocuparea majoră a autorităţilor locale este de a asigura accesul egal al 
membrilor comunității la serviciile de îngrijiri de sănătate furnizate în plan local.  
   

Obiectivul general în dezvoltarea domeniului sănătaţii: 
 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale astfel încât toate categoriile 
sociale ale populaţiei din Lunca Ilvei să poată beneficia de serviciile de sănătate pe plan local.   
 

Obiective specifice şi direcţii de acţiune: 
1. Investiţii în infrastructura-suport, echipamente şi resurse umane menite să faciliteze accesul la 

serviciile de sănătate şi să ridice calitatea serviciilor oferite. 
Direcţii de acţiune: 

 Înfiinţatrea unor puncte sanitare pe teritoriul comunei, altele decât cele de la Dispensarul 
Uman Central, astfel încât toţi locuitorii, indiferent de posibilităţi fizice sau materiale să 
poate beneficia de servicii medicale  

 Asigurarea unei dotări tehnice corespunzătoare şi implementarea sistemelor informatizate 
în cabinete 

 Atragerea de personal calificat permanent în localitate, prin oferirea de locuinţe de 
serviciu 

 Organizarea acordării non-stop de prim ajutor în caz de urgenţă 
 Crearea unor structuri care să acorde sprijin bătrânilor, persoanelor cu handicap, orfanilor 

şi copiilor abandonaţi 
 Organizarea unui sistem de primire a reclamațiilor şi sugestiilor pacienților  

 
2. Creşterea responsabilităţii locuitorilor comunei Lunca Ilvei asupra comunităţii în care trăiesc 

Direcţii de acţiune: 
 Înfiinţarea unui cabinet de planificare familială 
 Consilierea antifumat, antidrog, antialcool, consilierea familială, consilierea minorilor 

orfani 
 Realizarea de campanii de informare-educare–comunicare pe probleme de sănătate 

publică (de ex. educație pentru sănătate în şcoli)  
 Realizarea de campanii în școli împotriva fumatului, consumului de droguri, bolilor 

transmisibile, de planificare familială, de sănătate mintală, pentru un stil de viață sănătos.  
7.4. Strategia de dezvoltare a Educației 

 
Scurtă analiză 

 Educaţia în Lunca Ilvei a fost şi este de înaltă calitate. Existenţa Şcolii Primare pentru 
învăţământ preşcolar, primar şi gimnazial, a Creşei de copii, a Bibliotecii comunale şi şcolare, a 
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Centrului de informare pentru elevi cu acces permanent la internet din cadrul Şcolii, a sălii de sport 
modern dotată, dovedeşte că edilii comunei se preocupă de nivelul înalt de educaţie a populaţiei din 
Lunca Ilvei. De asemenea, elevii dau dovadă de isteţime şi cultură generală prin participarea la 
Olimpiadele Şcolare Locale, Judeţene şi Naţionale, de la care se întorc cu premii şi menţiuni. Meritele 
deosebite se datorează şi cadrului didactic bine pregătit şi interesat în educarea elevilor. 
 Se urmăreşte aşadar, dezvoltarea şi sprijinirea sistemului de învăţământ prin diferite mijloace, 
atât de către edili cât şi de către personalul didactic. Se susţine incluziunea socială a claselor 
defavorizate. Se urmăreşte combaterea fenomenului abandonului şcolar timpuriu şi de participare 
scăzută la educaţie.  
 Cu toate acestea, există întotdeauna loc de mai bine şi mai mult, astfel că obiectivul general în 
dezvoltarea domeniului educaţiei precum şi obiectivele specifice şi direcţiile de acţiune sunt prezentate 
în cele ce urmează. 
  

Obiectivul general în dezvoltarea domeniului educaţiei: 
Dezvoltarea sistemului de învăţământ prin sprijinirea sistemului educaţional şi a formării 

profesionale continue (îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor laboratoarelor şi sălilor de clase, 
crearea cadrului pentru activităţi extraşcolare, creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor 
educaţionale). 
  

Obiective specifice şi direcţii de acţiune: 
1. Dezvoltarea sistemului de învăţământ prin sprijinirea sistemului educaţional 
Direcţii de acţiune: 

 Investiţii în infrastructura fizică (îmbunătăţirea infrastructurii sistemului de învăţământ) 
 Creşterea numărului de exemplare a bibliotecii şcolare şi comunale 
 Asigurarea accesului la internet  
 Creşterea accesului la educaţie, în special al celor făcând parte din categoriile 

defavorizate social 
 Utilizarea microbusului pentru transportul tuturor elevilor care au nevoie de această 

facilitate 
 

2. Dezvoltarea sistemului de învăţământ prin formarea profesională continuă 
Direcţii de acţiune: 

 Formarea continuă a cadrelor didactice 
 Prevenirea abandonului şcolar prin programe atractive de educare 
 Promovarea învăţării, studiului pe parcursul vieţii 
 Crearea de parteneriate intraşcolare naţionale şi internaţionale pentru inițierea şi 

derularea de proiecte de schimb de experiență în domeniul învăţământului gen Comenius 
Regio (se pot derula activităţi precum vizite de studiu, schimburi de experienţă şi bune 
practici, şcoli de vară, sesiuni de formare comune, conferinţe, seminarii etc.).  

 Promovarea prin intermediul site-ului şcolii a activităţilor educaţionale 
 
 

3. Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivel local 
Direcţii de acţiune: 

 Înființarea unui centru after school pentru copiii din învăţământul primar (activităţi în 
cadrul centrului: consiliere psihologică, învăţare prin educaţie non-formală, supraveghere 
pentru pregătirea temelor, o masă caldă) 
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 Susținerea promovării spiritului antreprenorial şi a cetăţeniei active în educaţie 
 Dezvoltarea programelor de alfabetizare şi a programelor gen “a doua şansă” pentru 

persoanele care nu au absolvit învăţământul obligatoriu 
 Asigurarea suportului material pentru realizarea unei publicaţii şcolare 

 
 
 

7.5. Strategia de dezvoltare a Instituțiilor publice și a relațiilor cu publicul 
  

Scurtă analiză 
Calitatea actului de guvernanţă este strâns legată de dezvoltarea serviciilor administraţiei 

publice, astfel că diminuarea birocraţiei, facilitarea accesului la informaţii a cetăţenilor, participarea 
societăţii la procesul administraţiei comunei, pregătirea personalului din punct de vedere profesional, 
existenţa unei bune comunicări interne şi externe sunt doar câteva dintre punctele care ar trebui aplicate 
în administraţia publică a comunei Lunca Ilvei. 

Administrația locală se confruntă în prezent cu multiple crize cărora le face din ce în ce mai mult 
de una singură: noul management public, planificarea pe termen mediu și lung, lipsa finanțării, lipsa 
generală de resurse, legislația foarte dinamică, racordurile la instituțiile europene nu funcționează 
întotdeauna eficient iar comunitatea locală are așteptări tot mai mari.  
 

Obiectivul general în dezvoltarea domeniului Instituțiilor publice și a relațiilor cu publicul:  
Dezvoltarea serviciilor administraţiei publice şi creşterea calităţii actului de guvernanţă în 

vederea asigurării unui nivel crescut de performanţă. 
 
Obiective specifice şi direcţii de acţiune: 
1. Creşterea calităţii actului de guvernanţă a administraţei publice locale Lunca Ilvei 

Direcţii de acţiune: 
 Diminuarea birocraţiei 
 Apropierea administraţiei publice de cetăţeni 
 Realizarea transparenţei în activitatea administraţiei publice locale, prin asigurarea şi 

încurajarea participării cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor 
 Implementarea de parteneriate public-private 
 Actualizarea permanentă a fişei postului, cu implicarea directă în redactarea fişei 

postului a funcţionarului public care ocupă postul respectiv 
 Susţinerea şi motivarea funcţionarilor publici 
 Pregătirea constantă şi periodică a funcţionarilor publici 
 Îmbunătăţirea programelor de gestionare informatizată a evidenţei personalului 
 Eficientizarea accesării fondurilor nerambursabile 
 

 

7.6.  Strategia de dezvoltare a Culturii  
 

Scurtă analiză 
Cu toate că este situată la periferia judeţului Bistriţa-Năsăud într-un cadru cu puternice influenţe 

moldoveneşti, Lunca Ilvei are o viaţă culturală proprie, cu datini şi obiceiuri moştenite din bătrâni. Este 
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trist însă că moştenirea străbunilor se pierde treptat datorită stilului modern de viaţă devenit parcă un 
cult al tinerilor.  

Deşi comuna dispune de un Cămin Cultural (pe scena căruia se jocă piese de teatru, se prezintă 
cântece şi portul popular ilvean), de o Bibliotecă Comunală şi de una Şcolară, de un mic Muzeu al 
satului, iar viaţa culturală locală este recunoscută prin activitatea soliştilor vocali de muzică populară 
Lidia Someşan, Virginia Bugnar, a trişcasului Mihăilă Varvari, a tarafului, a grupului vocal sau a 
formaţiei de dansuri populare, identitatea locală a comunei Lunca Ilvei nu se afirmă îndeajuns ca o 
marcă locală, ea nu trece suficient de granițele regiunii.  

Mândria locală are nevoie de un mic impuls în a-şi regenera patrimoniul cultural local şi de 
sprijin în asigurarea instruirii în managementul cultural. Doar aşa va reuşi să treacă de graniţele regiunii 
şi să se afirme cultural pe plan naţional şi internaţional.   
 

Obiectivul general în dezvoltarea domeniului educaţiei: 
 Dezvoltarea culturii locale, a tradiţiilor, obiceiurilor şi a arhitecturii rurale unice, prin  
reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural, punerea în valoare a tuturor resurselor de care dispune 
comuna Lunca Ilvei şi crearea facilităţilor pentru petrecerea timpului liber. 
  

Obiective specifice şi direcţii de acţiune: 
1. Reabilitarea obiectivelor culturale locale, a tradiţiilor, obiceiurilor şi a arhitecturii rurale 

unice 
Direcţii de acţiune:  

 Protejarea produselor specifice locale prin organizarea de ateliere protejate pe tipuri 
de meşteşuguri 

 Asigurarea instruirii în management cultural  
 Protejarea arhitecturii rurale unice (case tradiţionale mono sau bicelulare cu târnaţ şi 

acoperite cu draniţă, şuri) şi a portului popular specific ilvean (clopul cu păun şi vesta 
cu franjuri) 

 Crearea unui spaţiu adecvat muzeului sătesc 
 

2. Promovarea şi crearea facilităţilor pentru petrecerea timpului liber 
     Direcţii de acţiune: 

 Realizarea unui program de manifestări culturale 
 Promovarea obiectivelor de patrimoniu şi a valorilor culturii locale prin Centrul de 

Informare Turistică Lunca Ilvei, prin centre de informare naţionale şi internaţionale 
 Montarea de panouri informative pentru localizarea spaţială a obiectivelor culturale 

 
 
 

 
 

7.7.  Strategia de dezvoltare a Turismului 
 

Scurtă analiză 
Comuna Lunca Ilvei este privilegiată din punct de vedere turistic, dată fiind amplasarea 
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geografică, diversitatea cadrului natural, existenţa ariilor protejate, a tradiţiilor populare încă păstrate, 
arhitectura deosebită a caselor bătrâneşti, existenţa patrimoniului cultural şi istoric bogat, prezenţa 
agroturismului şi ecoturismului, etc. Comuna dispune şi de un Centru de Informare Turistică, însă 
nefuncţional încă. Cu toate acestea, performanțele în domeniul turismului sunt departe de nivelul 
potențialului actual.  

Lunca Ilvei este propice dezvoltării mai multor tipuri de turism, precum: de tranzit, istoric, 
cultural, agroturism, ecoturism, de relaxare şi agrement, cinegetic, botanic, de tratament, sportiv, 
religios, culinar. Promovarea elementelor specifice zonei existente pe teritoriul comunei şi includerea 
acestora în circuitele turistice județene, ar duce la creşterea activităţilor turistice în zonă şi, în 
consecinţă, creşterea economică a comunei. 

 
Obiectivul general în dezvoltarea Turismului:  
Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna Lunca Ilvei prin promovarea potențialului 

turistic local şi crearea condițiilor pentru dezvoltarea mai multor tipuri de turism (de tranzit, istoric, 
cultural, agroturism, ecoturism, de relaxare şi agrement, cinegetic, botanic, de tratament, sportiv, 
religios, culinar). 

 
Obiective specifice şi direcţii de acţiune: 
1. Dezvoltarea infrastructurii turistice 
Direcţii de acţiune: 

 Susţinerea construcţiei de structuri de cazare noi sau reabilitarea unor structuri existente 
 Sprijinirea înființării unor unități de alimentaţie publică 
 Asistenţă în construcţia de structuri de agrement (pârtii de schi, amenajări piscicole, 

terenuri de sport, călărie) 
 Crearea de circuite turistice specifice oricărui tip de turism. 

 
2. Practicarea unui turism durabil, prietenos mediului 
Direcţii de acţiune: 

 Dezvoltarea turismului în armonie cu mediul natural, prin tabere, şcoli, excursii, 
programe educaţionale în natură, acţiuni de reîmpădurire, ecologizare, protecţie a 
mediului natural 

 
3. Transformarea identităţii culturale a comunei Lunca Ilvei în obiectiv turistic, includerea 

localităţii într-un circuit turistic.  
Direcţii de acţiune: 

 Organizarea de evenimente periodice dedicate culturii populare (festivaluri), în vederea 
păstrării patrimoniului cultural intangibil 
 

4. Crearea condițiilor pentru dezvoltarea de nișe în special în domeniul turismului de agrement, 
agroturism, ecoturism şi istoric-cultural şi transformarea acestora în principala atracție a 
comunei Lunca Ilvei, fapt ce va determina dezvoltarea economică şi socială a comunei.  

 
Direcţii de acţiune: 

 Includerea pârtiei de schi din Lunca Ilvei în circuitele turistice de iarnă ale judeţului 
Bistriţa-Năsăud 

 Elaborarea de sisteme de promovare a obiectivelor turistice arhitecturale, arheologice, 
culturale şi religioase 
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 Promovarea comunei Lunca Ilvei prin Centrul de Informare Turistică Lunca Ilvei şi 
Natura Sit 2000 

 Includerea unităţilor de cazare existente într-o reţea unificată computerizată, uşor de 
utilizat prin intermediul internetului 

 
 

 
7.8.  Strategia de dezvoltare a Capitalului uman și a mediului de afaceri  

 
Scurtă analiză 
Viaţa economică a comunei Lunca Ilvei trebuie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile sale: 

industrie, comerţ, turism, agricultură, zootehnie. Astfel, înfiinţarea de noi afaceri sau dezvoltarea celor 
existente vor avea ca efecte imediate crearea de noi locuri de muncă, creșterea veniturilor pentru 
localnici şi pentru bugetul local.  

În prezent, aproximativ o treime din populaţia comunei reprezintă populaţia ocupată, şi în cea 
mai mare parte, acasta activează în domeniul extracţiei şi prelucrării primare a lemnului, în prelucrarea 
laptelui şi în turism. Restul populaţiei, deşi neangajată, este specializată în agricultura şi zootehnia de 
subzistenţă, neaducând venituri prea mari comunei. 
 Se remarcă aşadar o lipsă a ofertei locurilor de muncă şi un necesar ridicat al creării unor noi 
posturi vacante. Dar cum capitalul uman este în strânsă legătură cu mediul de afaceri, ambele domenii 
trebuie susţinute în dezvoltarea lor durabilă în comuna Lunca Ilvei. 
 

Obiectivul general în dezvoltarea Capitalului uman şi a mediului de afaceri:  
Dezvoltarea durabilă a comunei Lunca Ilvei prin stimularea sectoarelor cu potenţial de 

dezvoltare, susţinerea capitalului uman în domeniul forţei de muncă şi prin creşterea competitivităţii 
economice.  

 
Obiective specifice şi direcţii de acţiune: 
1. Stimularea durabilă a sectoarelor cu potenţial de dezvoltare (servicii, turism, producţie) 
Direcţii de acţiune: 

 Crearea unui mediu propice atragerii de noi investitori 
 Realizarea unor materiale de informare şi acţiuni de promovare pentru atragerea de noi 

investitori 
 Extinderea bazei de informaţii pe internet pentru promovarea investiţiilor 
 Susţinerea ideilor şi iniţiativelor micilor întreprinzători 
 Crearea sau reabilitarea unor unităţi de alimentaţie publică 
 Simplificarea procedurilor pentru obţinerea avizelor necesare investiţiilor 
 Promovarea IMM-urilor, a P.F-urilor, a A.F.-urilor din comună şi a produselor/serviciilor 

acestora prin susținerea participării comunei la târguri şi expoziții, elaborarea de 
materiale de prezentare a comunei cu secțiune inclusă de economie  

2. Susţinerea capitalului uman în domeniul forţei de muncă 
Direcţii de acţiune: 

 Crearea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor şi în domeniul producţiei 
 Asigurarea de oportunităţi egale de angajare a tuturor locuitorilor comunei Lunca Ilvei 
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 Valorificarea permanentă a capitalului uman prin crearea posibilităţii de participare la 
cursuri de calificare şi instruire atât pentru populaţia ocupată cât şi pentru cei fără loc de  
muncă 

 Asigurarea accesului la informaţii cu privire la oferta locurilor de muncă locale, 
judeţene, naţionale 

 Orientarea şi sprijinirea persoanelor tinere în domeniul formării profesionale şi 
dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 

 Acordarea de facilități tinerilor care înființează o afacere în comună și creează locuri de 
muncă 

 Informarea cetățenilor asupra programelor de finanțare nerambursabilă  
 

3.Creşterea competitivităţii economice  
 Direcţii de acţiune: 

 Construirea infrastructurii publice necesare desfăşurării activităţilor economice 
(construire spaţii de desfacere a produselor) 

 Susţinerea investiţiilor în tehnologii noi, competitive pe piaţă 
 Crearea mediului propice investitorilor care de regulă aduc cu ei tehnologii competitive 

şi piaţă de desfacere pentru produsele lor 
 Crearea unor servicii de consultanţă şi asistenţă în politica de management, resurse 

umane şi marketing 
 Facilitarea accesului la programe de formare şi consultanţă pentru accesatrea de fonduri 

structurale în vederea realizării de investiţii viitoare 
 Dezvoltarea relaţiilor cu societăţi internaţionale în vederea accesului la pieţe externe  
 Investiţii în transfer tehnologic, cercetare, dezvoltare, inovare tehnologică 
 Informatizarea activităţii şi dezvoltarea unei politici fiscale locale de susţinere a 

investitorilor 
 

 
 

7.9. Strategia de dezvoltare a Agriculturii și zootehniei 
 

Scurtă analiză  
 Deși în anul 2001 efectivule de ovine, bovine, porcine a scăzut ca număr față de anul 1962 (din 
cauza faptului că s-au interzis sacrificarea în gospodării a acestora, dar și din cauza dispariției obligației 
de a plăti cotă parte autorităților ), în anul 2013, datorită diversificării cererii pieței , efectivul acestora a 
crescut față de anul 1962, depășindu-l chiar.  
 Lunca Ilvei, fiind așezată într-o zonă de deal și de munte, agricultura nu a fost niciodată punctul 
forte al localității, luncanii fiind nevoiți să-și asigigure terenul agricol prin lăzuire și curățire, fânețele și 
pășunile servind însă la creșterea animalelor, iar vegetația forestieră la exploatrea și industrializarea 
lemnului. 
 Obiectiv general pentru dezvoltarea agriculturii și zootehniei:  

Revigorarea și diversificarea agriculturii și zootehniei, surse importatante de venit pentru 
luncani, prin valorificarea potenţialului agricol şi zootehnic din zonă şi prin sprijinirea afacerilor în 
aceste domenii. 
 
 Obiective specifice și direcții de acțiune: 

1. Desfășurarea unor activităţi rentabile în agricultură şi zootehnie şi valorificarea produselor 
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agricole locale, punând accentul pe produsele tradiționale şi/sau ecologice 
 Direcții de acțiune :  

 Susținerea inițiativelor asociative pentru creșterea eficienţei economice a exploatațiilor 
agricole și a zootehniei 

 Creșterea capacității de valorificare superioară a producției 
 Întreținerea pășunii comunale 
 Înființarea unor centre de consultanță prestări servicii în agricultură: mecanizare, 

întreținere utilaje etc. 
 Asocierea producătorilor locali pentru creșterea profitabilității în agricultură și zootehnie  

  
2. Sprijinirea dezvoltării afacerilor în agricultură și zootehnie  

 Direcții de acțiune :  
 Sprijinirea unei agriculturi ecologice prin acordarea de facilități fiscale  
 Înfiinţarea unui centru de informare pentru fonduri nerambursabile  
 Sprijin în obținerea subvențiilor destinate agriculturii 
 Promovarea producătorilor locali prin înlesnirea participării la târguri și expoziții 

agroalimentare 
 Sprijinirea tinerilor pentru a-și înființa propriile afaceri și a rămâne în Lunca Ilvei 

 
 
 
7.10.  Strategia de dezvoltare a Industriei  
 
Scurtă analiză 
Industria de exploatare şi prelucrare primară a lemnului precum şi industria de prelucrare a 

laptelui şi brânzeturilor sunt principalele ramuri economice din comuna Lunca Ilvei. Prelucrarea 
lemnului şi creşterea animalelor a fost dintotdeauna ocupaţiile care au adus venituri substanţiale 
locuitorilor, de aceea ele atrag şi în prezent preocuparea şi atenţia societăţii comunei dar şi a edililor.  

Cu toate că exploatarea primară a lemnului aduce profituri economice zonei, societăţile care 
activează în acest domeniu ar trebui să se gândească la diversificarea produselor şi acoperirea unei nişe 
mai largi din piaţă. Este importantă prelucrarea secundară şi finală a lemnului prin crearea fabricilor de 
mobilă sau prin dotarea corespunzătoare cu utilaje a societăţilor  déjà existente în comuna Lunca Ilvei.  

În ceea ce priveşte industria de prelucrare a laptelui, fabrica de lactate din Lunca Ilvei deţine 
monopolul în comună, iar piaţa de desfacere este medie (localităţile din judeţul Bistriţa-Năsăud, câteva 
alte localităţi din ţară). Paleta de produse poate fi încă diversificată, iar numărul agenţilor economici 
distribuitori ai produselor se poate mări. 

Lunca Ilvei deţine terenuri care pot fi atractive pentru investiţii industriale, datorită preţurilor 
destul de avantajoase. Astfel, zona comunei poate deveni punct de interes industrial, cu beneficii 
economice ridicate atât pentru bugetul local cât şi pentru calitatea vieţii societăţii comunei. 

Obiectivul general în dezvoltarea domeniului Industriei:  
Dezvoltarea durabilă a industriei de prelucrare prin exploatarea controlată a masei lemnoase şi 

dezvoltarea durabilă a industriei de prelucrare a laptelui prin susţinerea şi stimularea zootehniei. 
Dezvoltarea unor noi ramuri ale industriei (îmbuteliere de ape minerale-borcut,colectare de plante 
medicinale, panificaţie, meşteşuguri populare). Dezvoltarea durabilă presupune o industrie prietenoasă 
mediului dar şi creşterea competitivităţii economice. 

 
Obiective specifice şi direcţii de acţiune: 
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1. Stimularea durabilă a industriei de prelucrare  
Direcţii de acţiune: 

 Dezvoltarea proceselor de exploatare şi prelucrare primară a lemnului prin asigurarea 
tehnologiei şi utilajelor necesare 

 Dezvoltarea prelucrării secundare şi finale a lemnului, încurajarea atelierelor de tâmplărie 
şi a fabricilor de mobilă, precum şi a meşteşugarilor locali, prin asigurarea tehnologiei şi 
utilajelor necesare 

 Dezvoltarea de puncte de colectare, stocare şi prelucrare a produselor lactate 
 Dezvoltarea unui sistem de marketing şi crearea de branduri pentru produsele alimentare 

locale: pâine tradiţională, produse lactate, miere ecologică, apă minerală, ţuică 
 Crearea unui mediu propice atragerii de noi investitori, prin preţuri atractive la terenuri 
 Susţinerea capitalului uman în dezvoltarea profesională continuă 

 
2. Diversificarea industriei 
Direcţii de acţiune: 

 Dezvoltarea de noi ramuri: îmbuteliere de ape minerale-borcut,colectare de plante 
medicinae, panificaţie, meşteşuguri populare 

 Crearea de noi locuri de muncă  
 Crearea de facilităţi investitorilor în noile domenii 

 
          3. Dezvoltarea durabilă printr-o industrie prietenoasă mediului 

Direcţii de acţiune: 
 Controlul exploatării forestiere 
 Sancţionarea exploatării forestiere ilegale 
 Repopularea cu puieţi a zonelor defrişate 
 Folosirea biomasei în scopul producerii energiei regenerabile 

 
4. Creşterea competitivităţii economice  
Direcţii de acţiune: 

 Susţinere investiţiilor în tehnologii noi, competitive pe piaţă 
 Crearea mediului propice investitorilor care de regulă aduc cu ei tehnologii competitive 

şi piaţă de desfacere pentru produsele lor 
 Crearea unor servicii de consultanţă şi asistenţă în politica de management, resurse 

umane şi marketing 
 Facilitarea accesului la programe de formare şi consultanţă pentru accesaea de fonduri 

structurale în vederea realizării de investiţii viitoare 
 Susţinerea accesului la pieţe externe  

 
 
 
 

7. 11.  Strategia de dezvoltare durabilă a Mediului 
 

Scurtă analiză  
 În ceea ce privește mediul înconjurător, Lunca Ilvei este binecuvântată cu resurse naturale 
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abundente dar și cu edili conștienți de importanța protejării și conservării lor, în ciuda cererilor 
economice în continuă creștere. 
 Dezvoltarea economică a comunei merge mână în mână cu protejarea mediului înconjurător, iar 
eforturile continue de aliniere la standardele europene de protecție a mediului dau roade, astfel că în 
Lunca Ilvei, deși principala sursă de venit este din exploatarea lemnului, s-a reușit folosirea biomasei 
rezultate din aceasta pentru a crea energie termică și pe viitor electrică. Faptul că rata defrișărilor ilegale 
este aproape inexistentă, faptul că flora și fauna sunt ocrotite, permite naturii să să-și urmeze cursul 
natural de conservare.  
 Cu toate acestea sunt câteva direcții care au nevoie de îmbunătățiri în ceea ce privește 
gestionarea deșeurilor menajere, amenajarea și întreținerea apelor, utilizarea pesticidelor. 
 
 Obiectiv general în dezvoltarea durabilă a Mediului: 

 Protecția și conservarea mediului înconjurător, în paralel cu dezvoltarea economică a comunei, 
prin managementul eficient al deşeurilor şi exploatarea potenţialului surselor de energie regenerabilă, 
pentru creșterea calității vieții ilvenilor. 
 
 Obiective specifice și direcții de acțiune:  

1. Managment eficient al deșeurilor   
Direcții de acțiune :  

 implementarea unui sistem eficient de colectare selectivă a deșeurilor 
 educarea populației în ceea ce privește importanța colectării selective, impactului poluării 

asupra mediului, reciclării obiectelor 
  

2. Exploatarea potențialului surselor de energie alternativă  
Direcții de acțiune :  

 investirea continuă în utilaje performante pentru transformarea biomasei rezultate în 
urma prelucrării lemnoase pentru producerea de energie termică și electrică pentru 
întreaga comună 

 acordarea de facilități pentru producerea energiei alternative   
 

3. Prevenția și îmbunătățirea stării mediului înconjurător și a sănătății populației 
Direcții de acțiune :  

 accesarea fondurilor europene pentru crearea de perdele de protecție forestieră împotriva 
poluării produse de căile de comunicație  

 investiții continue în replantări cu scopul umplerii golului lăsat de defrișări 
 promovarea continuă a folosirii apelor minerale locale în scop curativ 
 susținerea localnicilor în construcția corectă a grupurilor sanitare pentru a preveni 

îmbolnăvirea  
 
 
 
VIII. Plan de acţiune 
 
 
8.1. Situaţia actuală a proiectelor stabilite prin Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca 
Ilvei pentru perioada 2007-2013 
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Pentru a putea defini planul de acţiune al Strategiei de dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei 
pentru perioada 2014-2020, vom prezenta situaţia actuală a proiectelor stabilite prin Strategia de 
dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei pentru perioada 2007-2013, deoarece dezvoltarea inteligentă, 
durabilă şi favorabilă incluziunii a comunei presupune continuarea proiectelor deja propuse precum şi 
implementarea de noi idei care sa vină în completarea celor existente.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Fig.88. Construire sistem de alimentare cu apă,   Fig.89. Reabilitare DC 44, Lunca Ilvei-Şanţ 
  canalizare menajeră şi staţie de epurare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.90. Construire  
Centru de informare turistică 
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Situaţia actuală a proiectelor stabilite prin Strategia de dezvoltare a comunei Lunca Ilvei 
2007-2013 (proiect finalizat, în derulare, neînceput) 

Denumire proiect Obiectiv Finalizat – În derulare –
Neînceput 

Reabilitare centru civic Dezvoltarea şi promovarea 
comunităţii din Lunca Ilvei În derulare 

Construirea, modernizarea şi 
dotarea centrelor locale de 

informare în scopul promovării, 
prezentării şi vizitării turistice 

Valorificarea potenţialului turistic al 
zonei În derulare 

Modernizare şcoli şi grădiniţe 

Modernizarea şi asigurarea 
condiţiilor optime pentru 

desfăşurarea activităţilor educative 
în localitate 

În derulare 

Amenajare de spaţii verzi Îmbunătăţirea calităţii mediului şi a 
standardelor de viaţă în comunitate Neînceput 

Centru pentru pregătirea copiilor 
Asigurarea unei bune educaţii 

pentru tinerii din localitate, în afara 
programului şcolar 

Neînceput 

Şcolala artizanală pentru cetăţenii 
comunităţii, în special pentru tineri 

Deprinderea meşteşugurilor de către 
tineri. Îmbunătăţirea patrimoniului 

etnografic al localităţii 
Neînceput 

Crearea serviciilor de promovare a 
activităţilor economice 

Dezvoltarea economică a  localităţii 
şi creşterea veniturilor membrilor 

localităţii 
Neînceput 

Înfiinţarea de locuinţe sociale 
pentru persoane cu nevoi speciale şi 

tineri 
Creşterea calităţii vieţii în localitate Finalizat ANL 

Înfiinţarea şi amenajarea unui 
centru de informare turistică 

Dezvoltarea potenţialului turistic al 
zonei În derulare 

Amenajarea de marcaje turistice, 
refugii turistice, de utilitate publică 

Dezvoltarea potenţialului turistic al 
zonei În derulare 

Elaborarea de materiale 
promoţionale precum prima editare 
a materialelor în scopul promovării 

acţiunilor turistice: broşuri de 
prezentare, panouri de informare 

Dezvoltarea potenţialului turistic al 
zonei În derulare 

Activitarea de colectare a 
materialelor reciclabile Îmbunătăţirea calităţii mediului Finalizat 

Accesarea de către locuitori şi de 
instituţii publice a fondurilor pentru 

utilizarea de surse de energie 
regenerabilă 

Îmbunătăţirea calităţii mediului Neînceput 

Amenajarea unui parc cu panouri 
fotovoltaice 

Dezvoltarea sistemelor de 
producere de energii vrezi în 

localitate 
Neînceput 
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Proiecte de instruire în domeniul 
planificării strategice, eficienţă 

organizatorică pentru funcţionari 
publici 

 

Dezvoltarea localităţii prin 
atragerea de fonduri nerambursabile Neînceput 

Activităţi de recreere în comună Dezvoltarea serviciilor de recreere 
în comună Neînceput 

Crearea unui birou de dezvoltare 
locală 

Dezvoltarea mediului economic al 
comunei Neînceput 

Dezvoltarea, reabilitarea, 
modernizarea, înfiinţarea de 

biblioteci comunale 

Creşterea accesului la cultură a 
persoanelor din comunitate Finalizat 

Muzeu etnografic în localitate Păstrarea idenţităţii culturale pentru 
generaţiile care vor urma Neînceput 

Dezvoltarea infrastructurii: 
drumuri, poduri, telecomunicaţii 

(telefon şi internet), iluminat public, 
alimentare cu apă, canalizare, 

alimentare cu gaz, staţie de epurare 
şi tratare a apei 

Creşterea atractivităţii comunei 
pentru locuitori şi pentru investitorii 
potenţiali. Dezvoltarea economică 
prin modernizarea infrastructurii. 
Asigurarea nevoilor cotidiene ale 

populaţiei prin realizarea, 
reabilitarea infrastructurii de apă, 

canalizare şi gaz. 

Finalizat 

Realizarea de proiecte de formare 
profesională a localnicilor pentru 

dezvoltarea competenţelor 
antreprenoriale pentru a promova 

afacerile în mediul rural 

Creşterea competenţelor 
antreprenoriale ale localnicilor În derulare 

Promovarea obiectivelor turistice de 
patrimoniu existente pe raza 

comunei 

Dezvoltarea turistică şi culturală a 
zonei În derulare 

Centre de îngrijire pentru bătrâni, 
copii cu nevoi speciale 

Asigurarea serviciilor pentru 
persoane cu nevoi speciale Neînceput 

Elaboraea programelor de atragere a 
investiţiilor 

Dezvoltarea activităţilor economice 
la nivel de sat În derulare 

Iluminat stradal şi iluminat 
arhitectural 

Creşterea calităţii vieţii şi a 
siguranţei cetăţenilor Neînceput 

Spectacole, festivaluri, sărbători 
câmpeneşti 

Crearea de activităţi recreative 
pentru petrecerea timpului liber a 

locuitorilor din zona rurală. 
Promovarea localităţii prin 
promovarea manifestărilor 

culturale. 

În derulare 

Dezvoltarea şi furnizarea 
programelor de formare 

profesională pentru dezvoltarea 
competenţelor antreprenoriale 
petrnu promovarea afacerilor 

(turism) în mediul rural 

Dezvoltarea capacităţilor 
antreprenoriale pentru populaţia 

dornică de a începe o activitate pe 
cont propriu în domeniul  

turismului 

Neînceput 
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Suport pentru elaborarea şi 
implementarea strategiilor integrate 

(turism) pentru dezvoltarea 
iniţiativelor locale în zonele rurale 

care să genereze diversitate în 
economia locală şi noi locuri de 

muncă în zonele rurale, în 
sectoarele non-agricole 

Susţinerea spiritului antreprenorial 
şi dezvoltarea activităţilor non-

agricole 
Neînceput 

Reabilitarea, modernizarea, 
echiparea infrastructurii 

educaţionale preuniversitare şi 
universitare 

Reabilitarea şcolilor şi 
îmbunătăţirea infrastructurii şcolare 

pentru o mai bună desfăşurare a 
actului educativ 

Neînceput 

Reabilitarea siturilor industriale 
poluate şi neutilizate şi pregătirea 

lor pentru noi activităţi 

Protejarea mediului înconjurător 
prin transformatrea siturilor 

industriale 
În derulare 

Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 
serviciilor publice electronice 

Facilitarea accesului cetăţenilor la 
serviciile oferite de administraţia 

publică în mod electronic 
Neînceput 

Valorificarea resurselor regenerabile 
de energie pentru producerea 

energiei verzi 

Protejarea mediului prin utilizarea 
eficientă a surselor de energie 

regenerabilă 
Neînceput 

Achiziţionarea de microbuse care să 
asigure transportul public 

Facilitarea transportului locuitorilor 
comunei Neînceput 

Reabilitarea, modernizarea şi 
extinderea Şcolii de Arte şi Meserii 

Lunca Ilvei 

Asigurarea condiţiilor optime 
pentru desfăşurarea activităţilor 

educative în şcoală 
Neînceput 

Amenajarea unei pârtii de schi şi a 
unui sat de vacanţă 

Creşterea atractivităţii turistice a 
localităţii Lunca Ilvei Neînceput 

Amenajarea Muzeului satului Creşterea nivelului de cultură şi 
atragerea de turişţi în localitate Neînceput 

Construirea unei capele mortuare Asigurarea accesului populaţiei la 
utilităţi publice Neînceput 

Construirea unei săli de sport 

Creşterea nivelului de educare a 
populaţiei prin oferirea unei 

altenative de petrecere a timpului 
liber 

Finalizat 

Construirea unei creşe de copii Crearea infrastructurii educaţionale 
de bază Finalizat 

Modernizarea drumului comunal 
Lunca Ilvei-Şanţ 

Dezvoltarea economică prin 
modernizarea infrastructurii Finalizat 

Promovarea de proiecte de 
investiţii, conservare şi informare în 
legătură cu ariile naturale protejate 

Promovarea investiţiilor de 
conservare a mediului În derulare 
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8.2. Proiecte propuse prin Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei 
pentru perioada 2014-2020 
 

8.2.1. Proiecte propuse prin Strategia de dezvoltare a comunei Lunca Ilvei 2014-2020 
Infrastructura fizică 

Obiectiv general:  Îmbunătăţirea, extinderea și menţinerea infrastructurii fizice pentru dezvoltarea 
socio- economică durabilă a comunei. 

Obiectiv 
specific şi 
direcţii de 

acţiune 

Termen 
de 

realizare 

Costuri 
în Ron 

Costuri 
în Euro 

Surse de 
finanţare 
naţionale 

Surse de 
finanţare 
europene 

Indicatori tangibili 

Obiectiv specific 1:  Crearea de drumuri de acces și reabilitarea/ întreținerea celor existente cu 
localitățile învecinate, în vederea dezvoltării socio-economice a comunei 

Asfaltarea si 
modernizarea 

drumurilor 
comunale 

   

Programul 
Naţional de 
Dezvoltare 

Locală 
(PNDL) 

PNDR Măsura 
125 a 

"Îmbunătăţirea 
şi 

dezvoltarea 
infrastructurii 

legate de 
dezvoltarea şi 

adaptarea 
agriculturii" 

FEADR 

- Asfaltarea şi 
modernizarea unui nr. 

de 4 drumuri 
comunale: Iliuţa, 

Izvoarelor, Salcâmului 
şi Muncelului 
- Asfaltarea si 

modernizarea unui 
numar de 13 strazi: 

Fermierului, 
Apicultorilor,Borcutulu

i, Vinoasei,Bradului, 
Codrului,Crinilor, 

Fodorului,Frasinului, 
Gara 

Mica,Luncii,Pietricica 
si Narciselor 

Obiectiv specific 2:  Facilitarea transportului  pentru cetățenii comunei 

Amenajarea 
centrului 

civic, 
amenajarea 

spaţiilor 
verzi din 
comună, 

construirea 
de locurii de 
recreere şi 

joacă pentru 
copii 

   

Bugetul local 
Fondul de 

mediu 
(Programul 
naţional de 

îmbunătăţire 
a calităţii 

mediului prin 
realizarea de 
spaţii verzi în 

localităţi) 

Fonduri 
europene - 

PNDR Măsura 
322  

„Renovarea, 
dezvoltarea 

satelor, 
îmbunătăţirea 
serviciilor de 
bază pentru 
economia şi 

populaţia rurală 
şi punerea în 

valoare a 
moştenirii 

rurale” 

- Trotuare si rigole pe o 
lungime de 

aproximativ 18 km în 
centrul civic al 

comunei 
- un parc cu spaţii de 

joacă pentru copii 
-Amenajarea 

platformei aferente 
celor trei investitii noi : 

ANL, cresa pentru 
copii, sala de sport de 

pe str. Fabricii 
- Realizarea unui teren 
sintetic pentru activităţi 

sportive 
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Înfiinţarea 
serviciilor de 

transport 
pentru 

persoane prin 
punerea la 
dispoziţie a 

unui 
microbus şi 
construirea 
de stații de 
microbus 

   

Bugetul local 
Programul 
Naţional de 
Dezvoltare 

Locală 
(PNDL) 

PNDR Măsura 
322 

„Renovarea, 
dezvoltarea 

satelor, 
îmbunătăţirea 
serviciilor de 
bază pentru 
economia şi 

populaţia rurală 
şi punerea în 

valoare a 
moştenirii 

rurale” 
FEADR 

1 microbus achiziţionat 
şi 5 staţii construite 

Obiectiv specific 3: Reabilitarea şi construirea de poduri şi podeţe, amenajarea și modernizarea văilor 
apelor ce străbat comuna 

Reabilitarea 
şi construirea 
de poduri şi 

podeţe 

   

Programul 
Naţional de 
Dezvoltare 

Locală 
(PNDL) 

PNDR  
Măsura 125 a 

“Îmbunătăţirea 
şi dezvoltarea 
infrastructurii 

legate de 
dezvoltarea şi 

adaptarea 
agriculturii” 

FEADR 

Construirea a 2 poduri 
peste râul Ilva în zona 
stăzilor Salcâmului şi 

Teleschi 

Amenajarea 
de maluri pe 

cursul 
paraielor 

 

   

Programul 
Naţional de 
Dezvoltare 

Locală 
(PNDL) 

PNDR  
Masura 125 c  
“Lucrări de 

refacere 
şi modernizare a 

infrastructurii 
de prevenire şi 

de protecţie 
împotriva 

inundaţiilor” 
FEADR 

Amenajarea de maluri 
pe cursul paraielor 

necadastrate Voineasa 
și Valea Fătului 

Obiectiv specific 4:  Creșterea standardului de viață al cetățenilor şi asigurarea condițiilor de bază ale 
unui trai modern prin asigurarea accesului la utilități pentru toți locuitorii comunei 

Folosirea 
biomasei 

pentru 
producerea 

energiei 
termice și 
furnizarea 
acesteia 

   

Bugetul local 
Bugetul de 
stat (Fondul 
de Mediu) 

POIM-  AP 7 
„Sprijinirea 

tranziției către o 
economie cu 

emisii scăzute 
de dioxid de 

carbon în toate 
sectoarele” - 
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locuitorilor 
comunei 

FEDER  
 

Construirea 
unei capele 
mortuare 

     1 capelă mortuară 
construită 

Obiectiv specific 5: Alinierea la strategia digitală europeană, cu accent pe conectivitate la Internet în 
bandă largă, în toată comuna, precum şi o bună conectivitate wireless în spaţiile publice 

Conectarea 
instituțiilor 
publice din 
comună la 

internet prin 
conexiuni 

broadband şi 
promovarea 
conceptului 

de e-
educație, e-

guvernare, e-
sănătate 

2015    

POC - AP2  
“Tehnologia 
informaţiei şi 
comunicaţiilor 
(TIC) pentru o 

economie 
digitală 

competitivă” 

-conectatrea la internet 
a instituţiilor de 

educaţie din comună, a 
Dispensarului Uman 

 
 
 
 
 
 

Proiecte propuse prin Strategia de dezvoltare a comunei Lunca Ilvei 2014-2020 
Sănătate 

Obiectiv general:  Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale astfel încât 
toate categoriile sociale ale populaţiei din Lunca Ilvei să poată beneficia de serviciile de sănătate 

pe plan local. 

Obiectiv specific şi 
direcţii de acţiune 

Termen 
de 

realizare 

Costuri 
în Ron 

Costuri 
în Euro 

Surse de 
finanţare 
naţionale 

Surse de 
finanţare 
europene 

Indicatori 
tangibili 

Obiectiv specific 1: Investiţii în infrastructura-suport, echipamente şi resurse umane menite să 
faciliteze accesul la serviciile de sănătate şi să ridice calitatea serviciilor oferite. 

Înfiinţatrea unor 
puncte sanitare pe 
teritoriul comunei, 

altele decât cele de la 
Dispensarul Uman 
Central, astfel încât 

toţi locuitorii, 
indiferent de 

posibilităţi fizice sau 
materiale să poate 

beneficia de servicii 
medicale 

   Bugetul 
local 

POR-AP 8 
„Investiţiile în 
infrastructurile 

sanitare şi sociale 
care contribuie la 

dezvoltarea la 
nivel naţional, 

regional şi local, 
reducând 

inegalităţile 
în ceea ce priveşte 
starea de sănătate, 

3 puncte 
sanitare 
înfiinţate 
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promovând 
incluziunea 

socială 
prin îmbunătăţirea 

accesului la 
serviciile sociale” 

FEDER şi FC 

Asigurarea unei dotări 
tehnice 

corespunzătoare şi 
implementarea 

sistemelor 
informatizate în 

cabinete 

   Bugetul 
local 

POR- AP 8 
„Investiţiile în 
infrastructurile 

sanitare şi sociale 
care contribuie la 

dezvoltarea la 
nivel naţional, 

regional şi local, 
reducând 

inegalităţile 
în ceea ce priveşte 
starea de sănătate, 

promovând 
incluziunea 

socială 
prin îmbunătăţirea 

accesului la 
serviciile sociale” 

FEDER şi FC 

 

Atragerea de personal 
calificat permanent în 
localitate, prin oferirea 
de locuinţe de serviciu 

   Bugetul 
local 

POR-AP 8 
„Investiţiile în 
infrastructurile 

sanitare şi sociale 
care contribuie la 

dezvoltarea la 
nivel naţional, 

regional şi local, 
reducând 

inegalităţile 
în ceea ce priveşte 
starea de sănătate, 

promovând 
incluziunea 

socială 
prin îmbunătăţirea 

accesului la 
serviciile sociale” 

FEDER şi FC 

 

Organizarea acordării 
non-stop de prim 
ajutor în caz de 

   Bugetul 
local 

POR-AP 8 „ 
Investiţiile în 

infrastructurile 

-dotarea cu 
o maşină de 
intervenţie 
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urgenţă sanitare şi sociale 
care contribuie la 

dezvoltarea la 
nivel naţional, 

regional şi local, 
reducând 

inegalităţile 
în ceea ce priveşte 
starea de sănătate, 

promovând 
incluziunea 

socială 
prin îmbunătăţirea 

accesului la 
serviciile sociale” 

FEDER şi FC 

în cazuri de 
urgenţă 

Crearea unor structuri 
care să acorde sprijin 

bătrânilor, persoanelor 
cu handicap, orfanilor 
şi copiilor abandonaţi 

    

POR-AP 8 „ 
Investiţiile în 

infrastructurile 
sanitare şi sociale 
care contribuie la 

dezvoltarea la 
nivel naţional, 

regional şi local, 
reducând 

inegalităţile 
în ceea ce priveşte 
starea de sănătate, 

promovând 
incluziunea 

socială 
prin îmbunătăţirea 

accesului la 
serviciile sociale” 

FEDER şi FC 

 

Organizarea unui 
sistem de primire a 

reclamațiilor şi 
sugestiilor pacienților 

   Bugetul 
local 

POR- AP 8 
„Investiţiile în 
infrastructurile 

sanitare şi sociale 
care contribuie la 

dezvoltarea la 
nivel naţional, 

regional şi local, 
reducând 

inegalităţile 
în ceea ce priveşte 
starea de sănătate, 

promovând 
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incluziunea 
socială prin 

îmbunătăţirea 
accesului la 

serviciile sociale” 
FEDER şi FC 

Obiectiv specific 2:  Creşterea responsabilităţii locuitorilor comunei Lunca Ilvei asupra 
comunităţii în care trăiesc 

Înfiinţarea unui 
cabinet de planificare 

familială 
   Bugetul 

local 

POR- AP 8 „ 
Investiţiile în 

infrastructurile 
sanitare şi sociale 
care contribuie la 

dezvoltarea la 
nivel naţional, 

regional şi local, 
reducând 

inegalităţile 
în ceea ce priveşte 
starea de sănătate, 

promovând 
incluziunea 

socială 
prin îmbunătăţirea 

accesului la 
serviciile sociale” 

FEDER şi FC 

1 cabinet de 
planificare 
familială 

Consilierea antifumat, 
antidrog, antialcool, 
consilierea familială, 
consilierea minorilor 

orfani 

   Bugetul 
local 

POR- AP 8 
„Investiţiile în 
infrastructurile 

sanitare şi sociale 
care contribuie la 

dezvoltarea la 
nivel naţional, 

regional şi local, 
reducând 

inegalităţile 
în ceea ce priveşte 
starea de sănătate, 

promovând 
incluziunea 

socială 
prin îmbunătăţirea 

accesului la 
serviciile sociale” 

FEDER şi FC 

1 cabinet de 
consiliere 

Realizarea de 
campanii de 

2015-
2020   Bugetul 

local 
POR- AP 8 

„Investiţiile în  
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informare-educare–
comunicare pe 

probleme de sănătate 
publică (de ex. 
educație pentru 

sănătate în şcoli) 

infrastructurile 
sanitare şi sociale 
care contribuie la 

dezvoltarea la 
nivel naţional, 

regional şi local, 
reducând 

inegalităţile 
în ceea ce priveşte 
starea de sănătate, 

promovând 
incluziunea 

socială 
prin îmbunătăţirea 

accesului la 
serviciile sociale” 

FEDER şi FC 

Realizarea de 
campanii în școli 

împotriva fumatului, 
consumului de 
droguri, bolilor 

transmisibile, de 
planificare familială, 
de sănătate mintală, 

pentru un stil de viața 
sănătos 

2015-
2020   Bugetul 

local 

POR- AP 8 
„Investiţiile în 
infrastructurile 

sanitare şi sociale 
care contribuie la 

dezvoltarea la 
nivel naţional, 

regional şi local, 
reducând 

inegalităţile 
în ceea ce priveşte 
starea de sănătate, 

promovând 
incluziunea 

socială 
prin îmbunătăţirea 

accesului la 
serviciile sociale” 

FEDER şi FC 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Strategia de dezvoltare locală a comunei Lunca Ilvei  

         2014-2020 

Pagina 150 

Proiecte propuse prin Strategia de dezvoltare a comunei Lunca Ilvei 2014-2020 
Educaţie 

Obiectiv general:  Dezvoltarea sistemului de învăţământ prin sprijinirea sistemului educaţional şi a 
formării profesionale continue (îmbunătăţirea infrastructurii şi a dotărilor laboratoarelor şi sălilor 

de clase, crearea cadrului pentru activităţi extraşcolare, creşterea calităţii şi diversificarea serviciilor 
educaţionale). 

Obiectiv specific şi 
direcţii de acţiune 

Termen 
de 

realizare 

Costuri 
în Ron 

Costuri 
în 

Euro 

Surse de 
finanţare 
naţionale 

Surse de 
finanţare 
europene 

Indicatori 
tangibili 

Obiectiv specific 1: Dezvoltarea sistemului de învăţământ prin sprijinirea sistemului educaţional 
Investiţii în 

infrastructura fizică 
(îmbunătăţirea 
infrastructurii 
sistemului de 
învăţământ) 

2015 -
2020   Bugetul 

local 

POR- AP 10  
„Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale”  

FEDER 

-dotarea şcolii 
şi a creşei de 

copii cu 
material 
didactice 

corespunzătoare 

Creşterea numărului de 
exemplare a bibliotecii 

şcolare şi comunale 

2015 -
2020   Bugetul 

local 

POR- AP 10  
„Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale”  

FEDER 

Dotarea cu noi 
exemplare de 

cărţi a 2 
biblioteci 

Asigurarea accesului la 
internet 2015    

POC - AP2  
“Tehnologia 
informatiei si 
comunicatiilor 
(TIC) pentru o 

economie 
digitala 

competitiva” 

 

Creşterea accesului la 
educaţie, în special al 
celor făcând parte din 

categoriile defavorizate 
social 

   Bugetul 
local 

POCU- AP 3 
„Locuri de 

munca pentru 
toti” 
FSE 

 

Utilizarea 
microbusului pentru 
transportul tuturor 

elevilor care au nevoie 
de această facilitate 

 

   Bugetul 
local 

POR- AP 10 
“Îmbunătățirea 
infrastructurii 
educaționale”  

FEDER 

 

Obiectiv specific 2:  Dezvoltarea sistemului de învăţământ prin formarea profesională continuă 
Formarea continuă a 

cadrelor didactice 2015   Bugetul 
local 

Program 
Comenius 

- 5 persoane 
instruite 

Prevenirea 
abandonului şcolar 

prin programe atractive 
de educare 

2015-
2020   Bugetul 

local 

POCU- AP 6 
“Educaţie şi 

competenţe“- 
FSE 

 

Promovarea învăţării, 2015-   Bugetul POR- AP 10  
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studiului pe parcursul 
vieţii 

2020 local “ Investițiile în 
educație, 

competențe și 
învățare pe tot 
parcursul vieții 

prin 
dezvoltarea 

infrastructurilor 
de 

educație și 
formare “ -

FEDER 
 

Crearea de parteneriate 
intraşcolare naţionale 

şi internaţionale pentru 
inițierea şi derularea de 
proiecte de schimb de 
experiență în domeniul 

învăţământului gen 
Comenius Regio (se 
pot derula activităţi 

precum vizite de 
studiu, schimburi de 
experienţă şi bune 

practici, şcoli de vară, 
sesiuni de formare 

comune, conferinţe, 
seminarii etc.). 

2015-
2020   Bugetul 

local 
Program 

Comenius 

1 program de 
schimb de 
experienţă 

implementat 
1 program 

pentru “Şcoala 
de vară”  

implementat 

Promovarea prin 
intermediul site-ului 
şcolii a activităţilor 

educaţionale 

2015-
2020   Bugetul 

local 

POCU- AP 6 
“Educaţie şi 

competenţe“- 
FSE 

Actualizarea 
permanentă a 
activităţilor 

educaţionale pe  
site-ului şcolii 

Obiectiv specific 3:  Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivel local 

Înființarea unui centru 
after school pentru 

copiii din învăţământul 
primar (activităţi în 

cadrul centrului: 
consiliere psihologică, 
învăţare prin educaţie 

non-formală, 
supraveghere pentru 
pregătirea temelor, o 

masă caldă) 

2015-
2020   Bugetul 

local 

POR- AP 10 
“ Investițiile în 

educație, 
competențe și 
învățare pe tot 
parcursul vieții 

prin 
dezvoltarea 

infrastructurilor 
de educație și 

formare“ 
EFEDER 

-construirea 
unui centru 
afterschool 

Susținerea promovării 2015-   Bugetul Programul  
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spiritului 
antreprenorial şi a 
cetăţeniei active în 

educaţie 

2020 local “Tineret în 
acţiune” 

Dezvoltarea 
programelor de 
alfabetizare şi a 

programelor gen “a 
doua şansă” pentru 

persoanele care nu au 
absolvit învăţământul 

obligatoriu 

2015-
2020   Bugetul 

local 

POCU- AP 6 
“Educaţie şi 

competenţe“- 
FSE 

 

Asigurarea suportului 
material pentru 
realizarea unei 

publicaţii şcolare 

2015-
2020   Bugetul 

local 

POR- AP 10 
“ Investițiile în 

educație, 
competențe și 
învățare pe tot 
parcursul vieții 

prin 
dezvoltarea 

infrastructurilor 
de 

educație și 
formare “ -

FEDR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiecte propuse prin Strategia de dezvoltare a comunei Lunca Ilvei 2014-2020 
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Instituţii publice şi relaţii cu publicul 
Obiectiv general:  Dezvoltarea serviciilor administraţiei publice şi creşterea calităţii actului de 

guvernanţă în vederea asigurării unui nivel crescut de performanţă. 

Obiectiv specific şi 
direcţii de acţiune 

Termen 
de 

realizare 

Costuri 
în Ron 

Costuri 
în 

Euro 

Surse de 
finanţare 
naţionale 

Surse de 
finanţare 
europene 

Indicatori 
tangibili 

Obiectiv specific 1: Creşterea calităţii actului de guvernanţă a administraţei publice locale Lunca 
Ilvei 

Diminuarea birocraţiei     

POCA- AP1 
“Administrație 

publică și 
sistem judiciar 
eficiente” FSE 

 

Apropierea administraţiei 
publice de cetăţeni     

POCA- AP1 
“Administrație 

publică și 
sistem judiciar 
eficiente” FSE 

 

Realizarea transparenţei 
în activitatea 

administraţiei publice 
locale, prin asigurarea şi 
încurajarea participării 

cetăţenilor la procesul de 
luare a deciziilor 

    

POCA- AP1 
“Administrație 

publică și 
sistem judiciar 
eficiente” FSE 

 

Implementarea de 
parteneriate public-
private în vederea 

promovării de proiecte 

   Bugetul 
local 

POCA- AP1 
“Administrație 

publică și 
sistem judiciar 
eficiente” FSE 

 

Actualizarea permanentă 
a fişei postului, cu 

implicarea directă în 
redactarea fişei postului a 
funcţionarului public care 

ocupă postul respectiv 

    

POCA- AP1 
“Administrație 

publică și 
sistem judiciar 
eficiente” FSE 

 

Susţinerea şi motivarea 
funcţionarilor publici    Bugetul 

local 

POCA- AP1 
“Administrație 

publică și 
sistem judiciar 
eficiente” FSE 

Organizarea 
de team 

building-uri 

Pregătirea constantă şi 
periodică a funcţionarilor 

publici 
    

POCA- AP1 
“Administrație 

publică și 
sistem judiciar 
eficiente” FSE 

 

Îmbunătăţirea 
programelor de     POCA- AP1 

“Administrație  
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gestionare informatizată a 
evidenţei personalului 

publică și 
sistem judiciar 
eficiente” FSE 

Eficientizarea accesării 
fondurilor 

nerambursabile 
   Bugetul 

local 

POCA- AP1 
“Administrație 

publică și 
sistem judiciar 
eficiente” FSE 

Cadru 
specializat în 

managementul 
proiectelor 

 
 
 
 

Proiecte propuse prin Strategia de dezvoltare a comunei Lunca Ilvei 2014-2020 
Cultură 

Obiectiv general:  Dezvoltarea culturii locale, a tradiţiilor, obiceiurilor şi a arhitecturii rurale unice, 
prin  reabilitarea obiectivelor de patrimoniu cultural, punerea în valoare a tuturor resurselor de care 

dispune comuna Lunca Ilvei şi crearea facilităţilor pentru petrecerea timpului liber. 

Obiectiv specific şi 
direcţii de acţiune 

Termen 
de 

realizare 

Costuri 
în Ron 

Costuri 
în 

Euro 

Surse de 
finanţare 
naţionale 

Surse de 
finanţare 
europene 

Indicatori 
tangibili 

Obiectiv specific 1: Reabilitarea obiectivelor culturale locale, a tradiţiilor, obiceiurilor şi a 
arhitecturii rurale unice 

 

Protejarea (ateliere 
protejate) produselor 

specifice locale 
   Bugetul 

local 
Fonduri 
FEADR  

Ateliere 
protejate pe 

tipuri de 
meşteşuguri 

Asigurarea instruirii în 
management cultural     

POCA- AP1 
“Administrație 

publică și 
sistem judiciar 
eficiente” FSE 

2 persoane 
instruite în 

management 
cultural 

Protejarea arhitecturii 
rurale unice (case 

tradiţionale mono sau 
bicelulare cu târnaţ şi 

acoperite cu draniţă, şuri) 
şi a portului popular 

specific ilvean (clopul cu 
păun şi vesta cu franjuri) 

   Bugetul 
local 

Fonduri 
FEDER  

case 
tradiţionale 
mono sau 

bicelulare cu 
târnaţ şi 

acoperite cu 
draniţă, şuri 

Crearea unui spaţiu 
adecvat muzeului sătesc    Bugetul 

local 
Fonduri 
FEDER  

Construirea 
(reabilitarea) 
unui spaţiu 

destinat 
muzeului 

sătesc 
Obiectiv specific 2: Promovarea şi crearea facilităţilor pentru petrecerea timpului liber 

Elaborarea unui program    Bugetul PNDR- Realizarea 
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de manifestări culturale local Măsura 322 
“Renovarea, 
dezvoltarea 

satelor, 
îmbunătăţirea 
serviciilor de 
baza pentru 
economia şi 

populaţia 
rurală  şi 

punerea în 
valoare a 
moştenirii 

rurale“ 
FEADR 

unui 
program de 
manifestări 
culturale 

Promovarea obiectivelor 
de patrimoniu şi a valorilor 
culturii locale prin Centrul 

de Informare Turistică 
Lunca Ilvei, prin centre de 

informare naţionale şi 
internaţionale 

2012-
2020   Bugetul 

local 

PNDR - 
Măsura 313 – 
Încurajarea 
activităţilor 
turistice -  

“Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii 

în zonele 
rurale şi 

diversificarea 
economiei 

rurale“- 
FEADR 

Materiale de 
promovare 
realizate: 
pliante, 
pixuri, 

calendare  

Montarea de panouri 
informative pentru 

localizarea spaţială a 
obiectivelor culturale 

2013-
2020   Bugetul 

local 

PNDR - 
Măsura 313 – 
Încurajarea 
activităţilor 
turistice -  

“Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii 

în zonele 
rurale şi 

diversificarea 
economiei 

rurale“- 
FEADR 

Panouri 
informative 
realizate şi 
amplasate 

 
 
 
 
 
 

Proiecte propuse prin Strategia de dezvoltare a comunei Lunca Ilvei 2014-2020 
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Turism 
Obiectiv general:  Dezvoltarea durabilă a sectorului turistic în comuna Lunca Ilvei prin promovarea 

potențialului turistic local şi crearea condițiilor pentru dezvoltarea mai multor tipuri de turism(de 
tranzit, istoric, cultural, agroturism, ecoturism, de relaxare şi agrement, cinegetic, botanic, de 

tratament, sportiv, religios, culinar). 

Obiectiv specific şi 
direcţii de acţiune 

Termen 
de 

realizare 

Costuri 
în Ron 

Costuri 
în 

Euro 

Surse de 
finanţare 
naţionale 

Surse de 
finanţare 
europene 

Indicatori 
tangibili 

Obiectiv specific 1: Dezvoltarea infrastructurii turistice 

Susţinerea 
construcţiei de 

structuri de cazare noi 
sau reabilitarea unor 
structuri existente 

   Bugetul local 

PNDR - Măsura 
313 – Încurajarea 

activităţilor 
turistice -  

“Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în 
zonele rurale şi 
diversificarea 

economiei rurale“ 

 

Sprijinirea înființării 
unor unități de 

alimentaţie publică 
    

PNDR - Măsura 
313 – Încurajarea 

activităţilor 
turistice -  

“Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în 
zonele rurale şi 
diversificarea 

economiei 
rurale“- FEADR 

 

Construcţia de 
structuri de agrement 

(pârtii de schi, 
amenajări piscicole, 

terenuri de sport, 
călărie) 

   Bugetul local 

PNDR - Măsura 
313 – Încurajarea 

activităţilor 
turistice -  

“Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în 
zonele rurale şi 
diversificarea 

economiei 
rurale“- FEADR 

-O pârtie 
de schi pe 

str. 
Silhoasa 
-Un teren 
sintetic 
pentru 

activităţi 
sportive 

Crearea de circuite 
turistice specifice 

oricărui tip de turism 
    

PNDR - Măsura 
313 – Încurajarea 

activităţilor 
turistice -  

“Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în 
zonele rurale şi 
diversificarea 

economiei 
rurale“- FEADR  
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Obiectiv specific 2: Practicarea unui turism durabil, prietenos mediului 
Dezvoltarea 

turismului în armonie 
cu mediul natural, 
prin tabere, şcoli, 

excursii, programe 
educaţionale în 

natură, acţiuni de 
reîmpădurire, 

ecologizare, protecţie 
a mediului natural 

   
Bugetul local 

Fondul de 
mediu 

Fonduri FEADR  
  

Obiectiv specific 3: Transformarea identităţii culturale a comunei Lunca Ilvei în obiectiv turistic, 
includerea localităţii într-un circuit turistic 

Organizarea de 
evenimente periodice 

dedicate culturii 
populare (festivaluri), 

în vederea păstrării 
patrimoniului cultural 

intangibil 

2014-
2020   Bugetul local 

PNDR - Măsura 
313 – Încurajarea 

activităţilor 
turistice -  

“Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în 
zonele rurale şi 
diversificarea 

economiei 
rurale“- FEADR 

Cel puţin 
un festival 

anual 

Obiectiv  specific  4:  Crearea condițiilor pentru dezvoltarea de nișe în special în domeniul turismului 
de agreement, agroturism, ecoturism şi istoric-cultural şi transformarea acestora în principala 

atracție a comunei Lunca Ilvei, fapt ce va determina dezvoltarea economică şi socială a comunei 

Includerea pârtiei de 
schi din Lunca Ilvei în 
circuitele turistice de 

iarnă ale judeţului 
Bistriţa-Năsăud 

    

PNDR - Măsura 
313 – Încurajarea 

activităţilor 
turistice -  

“Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în 
zonele rurale şi 
diversificarea 

economiei 
rurale“- FEADR  

 

Elaborarea de sisteme 
de promovare a 

obiectivelor turistice 
arhitecturale, 

arheologice, culturale 
şi religioase 

   Bugetul local Fonduri FEADR   

Construirea unui 
Centru de Informare 
Turistică în Lunca 

Ilvei 

   Bugetul local 

PNDR - Măsura 
313 – Încurajarea 

activităţilor 
turistice -  

“Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în 

Un centru 
de 

informare 
turistică 
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zonele rurale şi 
diversificarea 

economiei 
rurale“- FEADR 

Construirea unui 
Centru de informare 

turistica pentru Natura 
SIT 2000 

   Bugetul local 
Min.Mediului 

PNDR - Măsura 
313 – Încurajarea 

activităţilor 
turistice -  

“Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în 
zonele rurale şi 
diversificarea 

economiei 
rurale“- FEADR 

Un centru 
de 

informare 
turistică 

Includerea unităţilor 
de cazare existente 

într-o reţea unificată 
computerizată, uşor 

de utilizat prin 
intermediul 
internetului 

   Bugetul local Fonduri FEADR   

 
 
 
 
 
 
 
 

Proiecte propuse prin Strategia de dezvoltare a comunei Lunca Ilvei 2014-2020 
Capitalul uman şi mediul de afaceri 

Obiectiv general:  Dezvoltarea durabilă a comunei Lunca Ilvei prin stimularea sectoarelor cu 
potenţial de dezvoltare, susţinerea capitalului uman în domeniul forţei de muncă şi prin creşterea 

competitivităţii economice. 

Obiectiv specific şi 
direcţii de acţiune 

Termen 
de 

realizare 

Costuri 
în Ron 

Costuri 
în 

Euro 

Surse de 
finanţare 
naţionale 

Surse de 
finanţare 
europene 

Indicatori 
tangibili 

Obiectiv specific 1: Stimularea durabilă a sectoarelor cu potenţial de dezvoltare (servicii, turism, 
producţie) 

Crearea unui mediu 
propice şi realizarea 

unor materiale de 
informare şi acţiuni 
de promovare pentru 

atragerea de noi 
investitori 

   Bugetul local Fonduri FEADR  

Extinderea bazei de 
informaţii pe internet    Bugetul local   
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pentru promovarea 
investiţiilor 

Susţinerea ideilor şi 
iniţiativelor micilor 

întreprinzători 
   

Bugetul local 
Fonduri 
private 

PNDR- Masura 
112 

“ Instalarea 
tinerilor fermieri” 

FEDR 

 

Crearea sau 
reabilitarea unor 

unităţi de alimentaţie 
publică 

    

PNDR - Măsura 
313 – Încurajarea 

activităţilor 
turistice -  

“Îmbunătăţirea 
calităţii vieţii în 
zonele rurale şi 
diversificarea 

economiei 
rurale“- FEADR 

 

Simplificarea 
procedurilor pentru 
obţinerea avizelor 

necesare investiţiilor 

   Bugetul local 

POCA- AP1 
“Administrație 

publică și sistem 
judiciar eficiente” 

FSE 

 

Promovarea IMM-
urilor, a P.F-urilor, a 

A.F.-urilor din 
comună şi a 

produselor/serviciilor 
acestora prin 

susținerea 
participării comune 

la târguri şi expoziții, 
elaborarea de 
materiale de 

prezentare a comunei 
cu secțiune inclusă 

de economie 

   
Bugetul local 
Contribuţii 

private 

POR- AP 2 
“Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
întreprinderilor 
mici şi mijlocii” 

FEDR si FSE 

 

Obiectiv specific 2: Susţinerea capitalului uman în domeniul forţei de muncă 
Crearea de noi locuri 

de muncă în 
domeniul serviciilor 

şi în domeniul 
producţiei 

    

POCU- AP 3 
“ Locuri de 

muncă pentru 
toţi“  

FEDR şi FSE 

 

Asigurarea de 
oportunităţi egale de 

angajare a tuturor 
locuitorilor comunei 

Lunca Ilvei 

   Bugetul local 

POCU- AP 3 
“ Locuri de 

muncă pentru 
toţi“  

FEDR şi FSE 

 

Valorificarea    Bugetul local POCU- AP 3  
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permanentă a 
capitalului uman prin 
crearea posibilităţii 

de participare la 
cursuri de calificare 

şi instruire atât 
pentru populaţia 

ocupată cât şi pentru 
cei fără loc de  

muncă 

AJOFM “ Locuri de 
muncă pentru 

toţi“  
FEDR şi FSE 

Asigurarea accesului 
la informaţii cu 
privire la oferta 

locurilor de muncă 
locale, judeţene, 

naţionale 

   Bugetul local 
 

POCU- AP 3 
“ Locuri de 

muncă pentru 
toţi“  

FEDR şi FSE 

 

Orientarea şi 
sprijinirea 

persoanelor tinere în 
domeniul formării 

profesionale şi 
dezvoltarea 
aptitudinilor 

antreprenoriale 

   Bugetul local 

POCU- AP1  
 „Locuri de 

muncă pentru 
tineri” 
FSE 

 

Acordarea de 
facilități tinerilor 
care înființează o 

afacere în comună și 
creează locuri de 

muncă 

   
Bugetul local 

Fonduri 
private 

POCU- AP1  
 „Locuri de 

muncă pentru 
tineri” 
FSE 

 

Informarea 
cetățenilor asupra 
programelor de 

finanțare 
nerambursabilă 

    

POAT- AP1 
“ Întărirea 
capacității 

beneficiarilor de a 
pregăti și 

implementa 
proiecte finanțate 

din FESI și 
diseminarea 
informațiilor 
privind aceste 

fonduri” 

 

Obiectiv specific 3: Creşterea competitivităţii economice 
Construirea 

infrastructurii 
publice necesare 

desfăşurării 
activităţilor 

   

Bugetul local 
Fondul de 

Mediu 
Programul 
Naţional de 

PNDR- Măsura 
322 

“ Renovarea, 
dezvoltarea 

satelor, 

Construirea 
si 

amenajarea 
unei piete 

agroaliment
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economice 
(construire spaţii de 

desfacere a 
produselor) 

Dezvoltare a 
Infrastructurii 

(PNDI) 

îmbunătăţirea 
serviciilor de bază 
pentru economia 

şi populaţia rurală  
şi punerea în 

valoare a 
mosşenirii rurale“ 

FEADR 

are pe str. 
Fabricii 

Susţinerea 
investiţiilor în 
tehnologii noi, 

competitive pe piaţă 

   
Bugetul local 

Fonduri 
private 

POR- AP2 
“ Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
întreprinderilor 

mici şi mijlocii “  
FSE 

 

Crearea mediului 
propice investitorilor 
care de regulă aduc 

cu ei tehnologii 
competitive şi piaţă 
de desfacere pentru 

produsele lor 

   
Bugetul local 

Fonduri 
private 

FEADR  

Crearea unor servicii 
de consultanţă şi 

asistenţă în politica 
de management, 
resurse umane şi 

marketing 

    FEADR  

Facilitarea accesului 
la programe de 

formare şi 
consultanţă pentru 

accesatrea de fonduri 
structurale în vederea 
realizării de investiţii 

viitoare 

    

POAT- AP1  
“ Întărirea 
capacității 

beneficiarilor de a 
pregăti și 

implementa 
proiecte finanțate 

din FESI și 
diseminarea 
informațiilor 
privind aceste 

fonduri”  

 

Dezvoltarea relaţiilor 
cu societăţi 

internaţionale în 
vederea accesului la 

pieţe externe 

    FEADR  

Investiţii în transfer 
tehnologic, cercetare, 
dezvoltare, inovare 

tehnologică 

    

POC- AP1 
“ Cercetare, 
dezvoltare 

tehnologică şi 
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inovare (CDI) în 
sprijinul 

competitivităţii 
economice şi 
dezvoltării 
afacerilor” 

Informatizarea 
activităţii şi 

dezvoltarea unei 
politici fiscale locale 

de susţinere a 
investitorilor 

   Bugetul local 

POC- AP2 
“ Tehnologia 
informaţiei şi 
comunicaţiilor 
(TIC) pentru o 

economie digitală 
competitivă” 

 

 
 
 
 
 

Proiecte propuse prin Strategia de dezvoltare a comunei Lunca Ilvei 2014-2020 
Agricultura şi zootehnia 

Obiectiv general:  Revigorarea și diversificarea agriculturii și zootehniei, surse importatante de venit 
pentru luncani, prin valorificarea potenţialului agricol şi zootehnic din zonă şi prin sprijinirea 

afacerilor în aceste domenii 

Obiectiv specific şi 
direcţii de acţiune 

Termen 
de 

realizare 

Costuri 
în Ron 

Costuri 
în 

Euro 

Surse de 
finanţare 
naţionale 

Surse de 
finanţare 
europene 

Indicatori 
tangibili 

Obiectiv specific 1: Desfășurarea unor activităţi rentabile în agricultură şi zootehnie şi valorificarea 
produselor agricole locale, punând accentul pe produsele tradiționale şi/sau ecologice 

Susținerea inițiativelor 
asociative pentru creșterea 

eficienţei economice a 
exploatațiilor agricole și a 

zootehniei 

    

 PNDR-
Măsura 121 

“Modernizarea 
exploataţiilor 

agricole”  
FEDR 

 

Creșterea capacității de 
valorificare superioară a 

producției 
    

 PNDR-
Măsura 121 

“Modernizarea 
exploataţiilor 

agricole”  
FEDR 

 

Întreținerea pășunii 
comunale     

PNDR-Măsura 
121 

“Modernizarea 
exploataţiilor 

agricole”  
FEDR 

 

Înființarea unor centre de 
consultanță prestări     PNDR- 

Masura 312  
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servicii în agricultură: 
mecanizare, întreținere 

utilaje etc. 

“ Sprijin 
pentru crearea 
şi dezvoltarea 

de micro-
întreprinderi” 

Asocierea producătorilor 
locali pentru creșterea 

profitabilității în 
agricultură și zootehnie 

    

PNDR-Măsura 
121 

“Modernizarea 
exploataţiilor 

agricole”  
FEDR 

 

Obiectiv specific 2: Sprijinirea dezvoltării afacerilor în agricultură și zootehnie 

Sprijinirea unei agriculturi 
ecologice prin acordarea 

de facilități fiscale 
    

POR- AP2 
“Îmbunătăţirea 
competitivităţii 
întreprinderilor 

mici şi 
mijlocii”  

 

Înfiinţarea unui centru de 
informare pentru fonduri 

nerambursabile 
    

POAT- AP1 
“Întărirea 
capacității 

beneficiarilor 
de a pregăti și 
implementa 

proiecte 
finanțate din 

FESI și 
diseminarea 
informațiilor 
privind aceste 

fonduri” 

 

Sprijin în obținerea 
subvențiilor destinate 

agriculturii 
    

POAT- AP1 
“ Întărirea 
capacității 

beneficiarilor 
de a pregăti și 
implementa 

proiecte 
finanțate din 

FESI și 
diseminarea 
informațiilor 
privind aceste 

fonduri 
 
 

 

Promovarea producătorilor 
locali prin înlesnirea     FEADR  
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participării la târguri și 
expoziții agroalimentare 

Sprijinirea tinerilor pentru 
a- și înființa propriile 
afaceri și a rămâne în 

Lunca Ilvei 

    

PNDR- 
Măsura 112 – 

“Instalarea 
tinerilor 

fermieri “ 

 

 
 
 
 
 
 

Proiecte propuse prin Strategia de dezvoltare a comunei Lunca Ilvei 2014-2020 
Industrie 

Obiectiv general:  Dezvoltarea durabilă a industriei de prelucrare prin exploatarea controlată a masei 
lemnoase şi dezvoltarea durabilă a industriei de prelucrare a laptelui prin susţinerea şi stimularea 

zootehniei. Dezvoltarea unor noi ramuri ale industriei (îmbuteliere de ape minerale-borcut,colectare 
de plante medicinale, panificaţie, meşteşuguri populare). Dezvoltarea durabilă presupune o industrie 

prietenoasă mediului dar şi creşterea competitivităţii economice. 

Obiectiv specific şi 
direcţii de acţiune 

Termen 
de 

realizare 

Costuri 
în Ron 

Costuri 
în 

Euro 

Surse de 
finanţare 
naţionale 

Surse de 
finanţare 
europene 

Indicatori 
tangibili 

Obiectiv specific 1: Stimularea durabilă a industriei de prelucrare 

Dezvoltarea proceselor de 
exploatare şi prelucrare 
primară a lemnului prin 
asigurarea tehnologiei şi 

utilajelor necesare 

    

PNDR- 
Masura 123 
“ Creşterea 

valorii 
adăugate a 
produselor 
agricole şi 
forestiere” 
FEADR  

 

Dezvoltarea prelucrării 
secundare şi finale a 
lemnului, încurajarea 

atelierelor de tâmplărie şi 
a fabricilor de mobilă, 

precum şi a meşteşugarilor 
locali, prin asigurarea 

tehnologiei şi utilajelor 
necesare 

    

PNDR- 
Masura 123 
“ Creşterea 

valorii 
adăugate a 
produselor 
agricole şi 
forestiere” 
FEADR  

 

Dezvoltarea de puncte de 
colectare, stocare şi 

prelucrare a produselor 
lactate 

    

PNDR- 
Masura 123 
“ Creşterea 

valorii 
adăugate a 
produselor 
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agricole şi 
forestiere” 
FEADR  

Dezvoltarea unui sistem de 
marketing şi crearea de 

branduri pentru produsele 
alimentare locale: pâine 

tradiţională, produse 
lactate, miere ecologică, 

apă minerală, ţuică 

    

PNDR- 
Masura 123 
“ Creşterea 

valorii 
adăugate a 
produselor 
agricole şi 
forestiere” 
FEADR  

 

Crearea unui mediu 
propice atragerii de noi 
investitori, prin preţuri 

atractive la terenuri 

    FEADR, 
FEDR, FSE  

Susţinerea capitalului 
uman în dezvoltarea 

profesională continuă 
    

POCU-AP3 
Locuri de 

muncă pentru 
toţi 

 

Obiectiv specific 2:  Diversificarea industriei 

Dezvoltarea de noi ramuri: 
îmbuteliere de ape 

minerale-borcut, colectare 
de plante medicinale, 

panificaţie, meşteşuguri 
populare 

    

PNDR- 
Masura 312 

“ Sprijin 
pentru crearea 
şi dezvoltarea 

de micro-
întreprinderi”  

FEADR 

 

Crearea de noi locuri de 
muncă     

PNDR- 
Masura 312 

“ Sprijin 
pentru crearea 
şi dezvoltarea 

demicro-
întreprinderi”  

FEADR 

 

Crearea de facilităţi 
investitorilor în noile 

domenii 
    FEADR  

Obiectiv specific 3:  Dezvoltarea durabilă printr-o industrie prietenoasă mediului 

Controlul exploatării 
forestiere     

PNDR-Masura 
123 

„Creşterea 
valorii 

adăugate a 
produselor 
agricole şi 
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forestiere” 
FEADR 

Sancţionarea exploatării 
forestiere ilegale     

PNDR-Masura 
123 

„Creşterea 
valorii 

adăugate a 
produselor 
agricole şi 
forestiere” 
FEADR 

 

Repopularea cu puieţi a 
zonelor defrişate     

PNDR- 
Masura 121 

“Modernizarea 
exploataţiilor 

agricole”  
FEADR 

 

Folosirea biomasei în 
scopul producerii energiei 

regenerabile 
    

POIM- AP6 – 
 “Promovarea 
energiei curate 

şi eficienţei 
energetice în 

vederea 
susținerii unei 
economii cu 

emisii scăzute 
de carbon. 
FEADR 

 

Obiectiv specific 4:  Creşterea competitivităţii economice 

Susţinere investiţiilor în 
tehnologii noi, competitive 

pe piaţă 
    

PNDR- AP2 
“Imbunătăţirea 
competitivităţii 
întreprinderilor 

mici şi 
mijlocii” 
FEADR 

 

Crearea mediului propice 
investitorilor care de 

regulă aduc cu ei 
tehnologii competitive şi 
piaţă de desfacere pentru 

produsele lor 

   Bugetul 
local FEADR  

Crearea unor servicii de 
consultanţă şi asistenţă în 
politica de management, 

resurse umane şi 
marketing 

   Bugetul 
local FEADR  

Facilitarea accesului la     POAT- AP1  
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programe de formare şi 
consultanţă pentru 

accesatrea de fonduri 
structurale în vederea 
realizării de investiţii 

viitoare 

“Întărirea 
capacității 

beneficiarilor 
de a pregăti și 
implementa 

proiecte 
finanțate din 

FESI și 
diseminarea 
informațiilor 
privind aceste 

fonduri” 
Susţinerea accesului la 

pieţe externe       

 
 
 
 
 
 

Proiecte propuse prin Strategia de dezvoltare a comunei Lunca Ilvei 2014-2020 
Mediu 

Obiectiv general:  Protecția și conservarea mediului înconjurător, în paralel cu dezvoltarea economică 
a comunei, prin managementul eficient al deşeurilor şi exploatarea potenţialului surselor de energie 

regenerabilă, pentru creșterea calității vieții ilvenilor. 

Obiectiv specific şi 
direcţii de acţiune 

Termen 
de 

realizar
e 

Costur
i în 
Ron 

Costur
i în 

Euro 

Surse de 
finanţare 
naţionale 

Surse de 
finanţare 
europene 

Indicatori 
tangibili 

Obiectiv specific 1: Managment eficient al deșeurilor 

Implementarea unui 
sistem eficient de 

colectare selectivă a 
deșeurilor 

   Bugetul 
local 

Poim- AP3 
“ Dezvoltarea 

infrastructurii de 
mediu în condiţii 
de management 

eficient al 
resurselor” 

FEADR 

 

Educarea populației în 
ceea ce privește 

importanța colectării 
selective, impactului 

poluării asupra mediului, 
reciclării obiectelor 

2015   

Bugetul 
local 

Fondul de 
mediu 

(Programul 
vizând 

educaţia şi 
conştientiz

area 
publicului 

Poim- AP3 
“ Dezvoltarea 

infrastructurii de 
mediu în condiţii 
de management 

eficient al 
resurselor” 

FEADR 
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privind 
protecţia 
mediului) 

Obiectiv specific 2: Exploatarea potențialului surselor de energie alternativă 

Investirea continuă în 
utilaje performante 

pentru transformarea 
biomasei rezultate în 

urma prelucrării 
lemnoase pentru 

producerea de energie 
termică și electrică 

pentru întreaga comună 

   

Bugetul 
local 

Fondul de 
mediu 

Fonduri 
private 

POIM- AP6 - “ 
Promovarea 

energiei curate şi 
eficienţei 

energetice în 
vederea susținerii 
unei economii cu 
emisii scăzute de 

carbon ” 
FEADR 

Un proiect 
de 

produecre 
a energiei 

verzi 

Acordarea de facilități 
pentru producerea 
energiei alternative 

   Bugetul 
local 

POIM- AP6 - “ 
Promovarea 

energiei curate şi 
eficienţei 

energetice în 
vederea susținerii 
unei economii cu 
emisii scăzute de 

carbon ” 
FEADR  

 

Obiectiv specific 3: Prevenția și îmbunătățirea stării mediului înconjurător și a sănătății populației 

Crearea de perdele de 
protecție forestieră 
împotriva poluării 
produse de căile de 

comunicație 

   Fondul de 
Mediu 

PNDR Măsura 
121 “Prima 
împădurire a 
terenurilor 
agricole” 

Fonduri europene 

 

Investiții continue în 
replantări cu scopul 

umplerii golului lăsat de 
defrișări 

   

Bugetul 
local 

Fondul de 
mediu 

PNDR Măsura 
121 “Prima 
împădurire a 
terenurilor 
agricole” 

Fonduri europene 

 

Promovarea continuă a 
folosirii apelor minerale 

locale în scop curativ 
   Bugetul 

local FEADR  

Susținerea localnicilor în 
construcția corectă a 

grupurilor sanitare pentru 
a preveni îmbolnăvirea 

   

Bugetul 
local 

Fondul de 
mediu 

POR- AP8 
“Dezvoltarea 
infrastructurii 

sanitare şi 
sociale” 
FEDR 

Campanie 
de 

informare  
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