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Cuvânt înainte 

 

Misiunea noastră, a administraţiei publice locale, este de a asigura  cetăţenilor comunei Auşeu 

servicii publice eficiente şi de calitate, în condiţii de reală transparenţă şi cu implicarea 

cetăţenilor în luarea deciziilor. 

Fiecare generatie îşi are propriile provocări dar şi responsabilitatea de a crea o societate 

durabilă, trebuie să asigure generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de condiţii 

care să le asigure confortul pentru o viaţă plină de satisfacţii. 

Pentru îndeplinirea acestei responsabilităţi s-a întocmit acest document ,,STRATEGIA DE 

DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI AUŞEU”. 

Această strategie trebuie să stea la baza guvernării locale în procesul prin care autoritatea locală 

în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii va întocmi planuri realiste de acţiune care să stea 

la baza dezvoltării durabile a comunei Auşeu. 

Propunem un model de dezvoltare economică, care să susţină rezolvarea problemelor sociale 

precum şi exploatarea raţională a resurselor, protejarea mediului ambient şi folosirea tuturor 

oportunităţilor locale. 

Comuna Auşeu este o comună dinamică, în continuă extindere şi schimbare, una din 

caracteristicile comunităţii locale este aceea că este deschisă către schimbare şi prezintă 

abilitatea de a urma noi iniţiative. 

Realizând împreună strategia locală vom da cetăţenilor comunei Auşeu posibilitatea de a-şi 

aduce contibuţia la creşterea gradului de bunăstare, de a se implica în deciziile majore şi de a fi 

actori activi în parcursul dinamic al vieţii comunei noastre. 

 

Stă în puterea noastră, a tuturor, să realizăm acest lucru. 

 

 CONDUCEREA PRIMĂRIEI AUŞEU 
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1. INTRODUCERE  

 

1.1.Date generale ale comunei Auşeu 

Aşezare  

Comuna Auşeu este situată în Judeţul Bihor, depresiunea Vad-Borod pe valea Crişului Repede. 

Comunele vecine sunt: N.E-Judeţul SĂLAJ, N-Comuna Şinteu, N.V-Satul Tinăud aparţinător 

oraşului Aleşd, S.V-Comuna Auşeu, S- Comuna Vadu Crişului, S.E-Comuna Borod. 

Comuna Auşeu este situată la 10 km de oraşul Aleşd, la 50 km de Municipiul Oradea şi la 110 

km de Municipiul Cluj –Napoca. 

În componenţa Comunei Auşeu, intră următoarele sate: Auşeu-reşedinţă de comună, Groşi, 

Luncşoara, Gheghie, Cacuciu Vechi şi cătunul Codrişor. Forma actuală a comunei este o  

urmare a împărţirii administrativ- teritoriale a ţării în anul 1968. 

Satele Groşi, Auşeu, Gheghie şi Cacuciu Vechi sunt aşezate pe valea Crişului Repede, primele 

trei pe malul drept iar ultimul pe cel stâng. 

Satul Luncşoara şi cătunul Codrişor sunt aşezate pe văile şi dealurile de la poalele munţilor 

Plopisului. Comuna este străbătută de şoseaua  E 60. 

Comuna Auşeu are o suprafata totală de 67 km pătraţi şi o populaţie de 3034 locuitori. 

Drumurile care străbat comuna sunt: drumul naţional E60, drumul comunal Gheghie –

Luncşoara, drumul comunal Auşeu –Cacuciu Vechi, drumul forestier Groşi- Gepiş-Codrişor, 

precum şi alte drumuri săteşti. 

Istoric  
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Aşa cum atestă cercetările arheologice ale ultimilor ani, la care un aport important îşi aduce 

Muzeul Tării Crişurilor din Oradea, teritoriul comunei Auşeu, ca şi teritoriul în majoritate al 

judeţului nostru, şi-a împletit istoria cu istoria frământată a Transilvaniei. 

Atestarea documentară a satelor comunei este veche. Astfel într-un registru de dijme din 1336 

Auşeu este pomenit sub numele de EUŞI şi se spune ca plătea 10 groşi pentru 4 porti. În 1406 

se precizează că este o aşezare românească cu denumirea de possessio Walachalis Ewsy. Satul 

Groşi este atestat în 1406 cu denumirea de possessio Walachalis Thythews, satul Gheghie este 

atestat în 1406 cu denumirea de possessio Walachalis Gegen, satul Luncşoara este atestat în 

1435 cu denumirea de possessio Walachalis Lwch, iar Cacuciu Vechi în 1390 cu denumirea de 

possessio Kakwch. 

Din documentele vremii rezultă că satele comunei au fost locuite de populaţie care şi astăzi 

poartă numele ca cele de atunci: astfel sunt specifice satului Auşeu nume ca : Opre, Rat, Farcu, 

Bila, Bogis, Bogita, Jurcu; satului Groşi nume ca: Ilea, Tunduc, Birna, Bente, Bradea, Ionasco; 

satului Luncşoara nume ca: Madar, Modog, Let, Rob, Bradea, Domocos, Bica; satului Cacuci 

nume ca: Marian, Toma, Bodea, Cacaraza. 

Înainte de 1918 satele comunei au aparţinut unor familii de nobili maghiari cum ar fi; Dragffi şi 

Imreffi cu sotia pentru Auşeu, acelaşi  Dragffi şi Stefan Bocskai pentru satele Groşi şi 

Luncşoara, apoi unor domnitori români dintre care amintim pe Gavrilaş Movilă şi Constantin 

Şerban. În perioada 1600 – 1690 satele comunei au apartinut turcilor, populaţia de aici luând  

parte la răscoala împotriva stăpânirii otomane condusă de Marcu Hatieganul căpitan al 

principelui Rakoczi II. După 1700 comuna este proprietatea fiscului, ocazie cu care se facae 

recensamântul populaţiei şi animalelor, iar după aceasta din nou unor nobili. După 1918 

comuna se integreaza României Mari.  

 

1.2 Încadrarea în regiune, în cadrul ţării, în sistemul urban naţional şi 

regional. 

 

 

Auşeu 
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Comuna Auşeu este situată la 47.035 grade latitudine şi 22.494 grade longitudine. Comuna 

Auşeu este situată în Judeţul Bihor, depresiunea Vad-Borod pe valea Crişului Repede. 

Comunele vecine sunt: N.E-Judeţul SĂLAJ,  N-Comuna Şinteu, N.V-Satul Tinăud aparţinător 

oraşului Aleşd, S.V-Comuna Măgesti. S- Comuna Vadu Crişului,S.E-Comuna Borod. 

Drumurile care străbat comuna sunt: drumul national E60, drumul comunal Gheghie –

Luncşoara, drumul comunal Auşeu–Cacuciu Vechi, drumul forestier Groşi-Gepiş-Codrişor, 

precum şi alte drumuri săteşti. 

Aeroportul cel mai apropiat este la Oradea. 

 

 

 

 

2. CARACTERIZAREA GENERALĂ   

2.1 Caracteristici geografice ( forme de relief, reţea hidrografică etc.) 

Relief 

Comuna Auşeu este situată  în zona  premontană a Munţilor Plopiş, aşezare care  beneficiază de 

un relief variat, o îmbinare dintre şes şi dealuri. 

Sub aspect geografic comuna se întinde în depresiunea Vad-Borod, pe malul drept al râului 

Crişul Repede şi pe cursul pârâurilor (Valea Borodului, Valea Hutii, Valea Omului, Valea 

Lolii, Valea Ungurului,Valea Popsala, Valea Gepişului) de pe malul drept al acestuia care 

izvoresc din zona premontană a munţilor Plopiş. 

Geomorfologic zona este situată la limita dealurilor piemontane ale munţilor Plopişului cu 

terasele de pe malul drept al Crişului Repede. Cele două unităţi geomorfologice (dealurile 

piemontane şi terasele  fluviatile) au caracteristici distincte şi prezintă din punct de vedere al 

terenurilor riscuri naturale specifice. Zona deluroasă este fragmentată de valea Huţii şi  

afluenţii acesteia cu văi scurte şi puţin adânci pe versantul sudic şi văi mai numeroase şi mai 

adânci pe versantul Nordic. Zona  teraselor fluviale de pe malul drept al Crişului Repede, 

cuprinde terasa luncă şi terasa a II-a cu dispunere plană.  

Condiţii  geologice  

Geologic zona aparţine Depresiunii Vad-Borod, în care succesiunea geologică este dată, de 

complexul argilelor şi nisipurilor panoniene, de culoare cenuşiu –vineţie, peste care se dispun 

discordant formaţiuni recente pliocencuaternare - pietrişuri şi nisipuri respectiv  pământuri 
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argilo-nisipoase. La nivelul Dealurilor Lugaşului întâlnim formaţiuni mio- pliocene constituite  

din argile prăfoase, argile nisipoase, pietrişuri şi bolovănişuri. Din acest motiv subsolul nu are 

bogăţii minerale exploatabile. 

Clima 

Clima zonei este continental-moderată, cu predominarea circulaţiei aerului umed din vest, 

nord-vest, cu precipitaţii neuniform  repartizate. 

Vânturile predominante sunt cele de vest, nord –vest, sud-vest. 

Temperatura medie în luna ianuarie este de -2 - -8 grade Celsius iar în iulie 12-24 grade  

Celsius. 

Hidrografie 

Reţeaua hidrografică a comunei  cuprinde râul Crişul Repede şi văile-pârâurile de pe malul  

drept al acesteia, care au obârşia în zona pre-montană a munţilor Plopişului. Aceste văi sunt 

Valea Omului, Valea Borodului, Valea Huţii, Valea Lolii, Valea Ungurului, Valea Gepişului. 

Crişul Repede izvoreşte din Munţii Apuseni în sud-estul Depresiunii Huiedinului la  altitudinea 

de 710 m. Curge spre nord-vest până până la Ciucea de unde se îndreaptă apoi spre vest. În  

porţiunea de izvoare  are  debitul mic şi caracter de râu mic colinar cu pantă domoală. După 

primirea afluenţilor săi Călata, Săcuieu, Drăgan, Iad, Brătcuţa şi alte câteva văi mai mici  

capătă caracterul unui râu de munte cu debit bogat. 

Crişul Repede este un râu cu asimetrie accentuată, primind majoritatea afluienţilor săi  

principali pe stânga. Afluienţii săi Drăgan şi Iad care coboară de pe pantele vestice ale  

Bihorului, au o curgere bogată iar potenţialul lor hidroenergetic este valorificat printr-un  

complex de lucrări de acumulare, derivaţii de debite şi centrale hidroelectrice subterane. Pe  

sectorul Aleşd-Tileagd au fost realizate acumulările cu scop hidroenergetic Lugaş şi Tileagd. 

Suprafaţa totală a bazinului Crişului Repede este 2973 kmp,  malul drept al Crişului Repede  

fiind îndiguit în aval de Oradea pe o lungime de 23,6 km. 

Conform analizelor efectuate de Administraţia Bazinală de Apă Crişuri Oradea râul Crişul  

Repede a fost  monitorizat în 4 secţiuni. 

După grupele regim de oxigen, nutrienţi, salinitate şi poluanţi toxici specifici se încadrează în 

clasa I de calitate, iar după gruparea a altor indicatori chimici relevanţi se încadrează în clasa a 

II-a de calitate pe un tronson de 117 km (limita judeţ-Cheresig ) 

Reţeaua de alimentare cu apă a locuitorilor este în curs de execuţie. În  prezent alimentarea cu 

apă a  gospodăriilor din localitate este asigurată din puţuri proprii. De asemenea, este în curs de 

execuţie realizarea reţelei publice de canalizare. 

Condiţii de sol 

Solul este o materie complexă din punct de vedere al compoziţiei minerale, organice şi  organo-

minerale. Reprezintă sursa principală de aprovizionare a plantelor cu elemente  nutritive, 

asigurând reproducerea şi menţinerea  florei şi faunei în numeoase lanţuri trofice. 

Este constituit  din punct de vedere  fizic din particule solide, apă şi aer. Acestea împreună cu  

depunerile de natură organică şi anorganică pe sol conduc la  accelerarea proceselor fizico-

chimice care au loc la nivelul solului în mod continuu. 

În judeţul Bihor predomină solurile luvice şi luvisolurile, apoi se mai găsesc şi soluri brune  

eumezobazice, soluri aluvionale, brune, argiloiluviale, cernoziomuri. Solurile din zona comunei 
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noastre se înscriu în categoria solurilor cu clase de bonitare ridicate, fiind favorabile  

agriculturii. 

Solurile  regiunii, din punct de vedere al utilizării agricole, sunt variate. Sunt prezente solurile  

nisipoase slab productive dar şi cele de o calitate ridicată, solurile silvestre şi pozolice în zona 

delurosă şi premontană. 

Vegetaţia 

Vegetaţia  comunei este caracteristică zonelor de silvostepă, cu soluri fertile favorabile culturii 

cerealelor, care face trecerea spre zona pădurilor adică pajiştile se îmbină cu pâlcuri de pădure. 

În zonă se cultivă preponderat cereale, pomi fructiferi şi viţă de vie cu excepţia zonelor  de 

pădure ale comunei. 

Flora zonei este cea caracteristică subzonei stejarului cu interferenţă de fag. Cele mai 

raspândite specii sunt: gorunul, carpenul, plopul, fagul, măceşul, porumbarul. 

Arii protejate, valori naturale 

În zona comunei Auşeu s-au identificat arii naturale protejate incluse în reţeaua ecologică 

Natura 2000, care reprezintă instrumentul principal al Uniunii Europene de conservare a  

naturii în statele membre. Biodiversitatea din aceste zone trebuie protejată şi trebuie folosită 

pentru a promova dezvoltarea durabilă în zonele rurale. 

   

Pe teritoriul administrativ al comunei se situează situl comunitar Natura 2000ROSCI0050 

Crişul Repede amonte de Oradea. Situl este recunoscut pentru habitatul de Zăvoaie cu Salix 

Alba şi Populus Alba, Lutra Lutra (Vidră, Lutră), Barbus meridionalis, Cottus gobio (Zglăvoc), 

Gobiouranoscopus (Petroc), Odontopodisma rubripes  (Lăcustă de munte) , Unio crassus  

(Scoica de râu). 
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Vidră (Lutra lutra) Moioagă (Barbus meridionalis) 

Zglăvoc (Cottus gobio) Petroc (Gobio uranoscopus)) 
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Pe teritoriul aministrativ  al comunei se află si situl de  importanţă comunitară ROSCI0322-

Muntele Şes. Acesta se întinde şi pe teritoriile administarative din vecinătate, aparţinătoare 

oraşului Aleşd, comunei Borod, comunei Bratca, comunei Brusturi, comunei Derna, comunei  

Lugaşu de Jos, comunei Popeşti, comunei Suplacu de Barcău  şi comunei Şinteu. Situl  este 

recunoscut pentru habitatul de Ranunculion  fluitantis şi Callitricho-Batrachion, Chenopodion 

rubric şi Bidention p.p., Tufărişuri subcontinentale peripannonice, pajişti stepice subpanonice, 

comunităţi de Lizieră cu ierburi înalte, Pajişti de altitudine joasă, Păduri de fag de tip  

Luzulo.Fagetum, Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, Păduri aluviale cu Alunus 

glutinoasa şi Fraxinus excelsior,etc. Între cele mai importante specii din cadrul sitului amintim 

Lupul, Râsul, Liliacul comun, Buhaiul de baltă  cu burta galbenă, Tritonul  cu creastă, Racul de  

ponoare, Cosaşul, Croitorul de fag etc. 

Considerăm că prezenţa Muntelui Şes (cunoscut şi sub denumirile de Munţii Plopişului sau 

Munţii de Aramă) pe teritoriul administrativ al comunei Auşeu constituie punctul forte în 

dezvoltarea viitoare a comunei noastre. Aceşti munţi sunt cei cărora le datorăm aurul verde atât 

de bogat de care dispunem şi care poate aduce prosperitate şi progres dacă va fi gestionat corect 

dar sunt şi cei care reprezintă o zonă de recreere deosebită în cadrul judeţului Bihor şi nu putem 

să nu facem referire la culorile toamnei care sunt aici cele mai variate din ţară, de unde şi 

denumirea de Munţii de Aramă. 

2.2 Caracteristici demografice 

Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia comunei Auşeu se ridică la 3.034 

de locuitori, în scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 

3.049 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (83,91%). Principalele minorităţi sunt 

cele de romi (8,84%) şi slovaci (5,64%). Pentru 1,22% din populaţie, apartenenţa etnică nu este 

cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocşi (77,68%), 

dar există şi minorităţi de penticostali (8,51%), baptişti (6,3%) şi romano-catolici(5,9%). Pentru 

1,22% din populaţie, nu este cunoscută apartenenţa confesională.   

 

Scoica mică de râu (Unio crassus) Trifoiaş de baltă (Marsilea quadrifolia) 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2002_(Rom%C3%A2nia)
http://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
http://ro.wikipedia.org/wiki/Romii_din_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Slovacii_din_Rom%C3%A2nia
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Penticostali
http://ro.wikipedia.org/wiki/Bapti%C8%99ti
http://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Romano-Catolic%C4%83_din_Rom%C3%A2nia
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POPULAŢIE  

Populatie totală stabilă 3034 

Populatie femei 1533 

Salariaţi 456 

 

 

 

 

2.3 Infrastructura de: transport, utilităţi (alimentare cu apă, canalizare, 

epurare, alimentare cu gaze, producere/distribuţie energie electrică, 

telecomunicaţii) 

Sunt în atentia consiliului local o serie de proiecte ce vor fi implementate în perioada 2014 – 

2020 privind atât infrastructura de transport cât şi infrastructura de utilităţi pentru a asigura 

creşterea calităţii vieţii pentru locuitorii comunei dar şi pentru turiştii ce vizitează zona. 

În prezent pe raza comunei infrastructura se prezintă astfel: 

Nu există in functiune în acest moment un sistem centralizat de alimentare cu apă şi nici 

canalizare la nivelul comunei Auşeu. Alimentarea cu apă potabilă se face îndividual dîn 

fântâni proprii, existente în fiecare gospodărie. Nu există la toate gospodăriile bazine 

vidanjabile sau fose septice. Deversarea apelor reziduale menajere se face pe anumite zole în 

locuri neamenajate ceea ce poate duce la poluarea unor cursuri de apă. 

Autorităţile locale ale comunei Auşeu au demarat un proiect de alimentare cu apă curentă şi 

canalizare pentru satele Auşeu, Groşi, Gheghie şi Cacuciu Vechi având finantarea aprobată prin 
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fonduri guvernamentale si europene, investitiile sunt în curs de execuţie şi urmăreşte racordarea 

tuturor gospodăriilor cetăţenilor din satele menţionate la sistemul de apă curentă şi canalizare. 

Reţeaua de apă şi canalizare din satul Luncşoara a fost cuprinsă în finanţarea europeană în 

valoare de 2,5 milioane de euro, pe care administraţia locală a reuşit să o acceseze şi localitatea 

va dispune de aceste utilităţi în scurt timp odată cu încheierea mai sus menţionatului 

proiect.(prima jumătate a anului 2014). 

În ceea ce priveşte infrastructura de drumuri şi transport întâmpinăm anumite probleme şi 

anume: 

- Starea tehnică necorespunzătoare a drumurilor comunale şi sătesti 

- Fonduri locale însuficiente pentru construirea şi întretinerea drumurilor 

- Dependenţa financiară de fondurile alocate de la Consiliul Judetean 

- Transportul public local slab dezvoltat 

- Accesul greu realizabil la unele zone forestiere  

- Lipsa trotuarelor pietonale pe E 60  şi a drumurilor laterale pentru utilaje agricoleâ 

Alimentare cu energie electrica – comuna este complet electrificata, existând doar câteva 

gospodării ale locuitorilor de etnie romă care nu sunt racordate la reţea. 

Gazele naturale – în comuna Auşeu nu există alimentare cu gaze naturale.  

Comunicaţiile şi tehnologia informaţiei – în fiecare sat aparţinător comunei, există reţea de 

telefonie fixă şi telefon public, majoritatea abonaţilor de telefonie fixă sunt din comuna Auşeu. 

Forte multe persoane sunt sunt propietari de telefoane mobile atât cu abonament cât şi cu 

cartelă.  

2.4 Sănătate şi servicii sociale  

Infrastructura de sănătate a comunei Auşeu, se compune din: 

SĂNĂTATE  

Medici de familie                1 

Medici stomatologi                1 

Personal mediu sanitar                3 

Farmacii                2 

 

2.5 Învăţământ 

Procesul de învăţământ în comuna Auşeu de desfăşoară: 

ÎNVĂTĂMÂNT  

Unităti de învătământ                4 

Elevi              393  

Personal didactic                35 
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2.6 Resusrse umane şi piaţa muncii 

Datorită potenţialului de afaceri mare al comunei se pot dezvolta o serie de activitaţi pentru 

creşterea nivelului de viaţă al locuitorilor, activităţi care se pot axa pe: agricultură, servicii şi 

turism. În momentul prezent ne confruntăm cu probleme şi anume: resurse financiare 

insuficiente, investiţii autohtone inexistente, piaţă de desfacere redusă, media de vârstă ridicată 

a celor care se ocupă de agricultură, lipsa fermelor agro-turistice, lipsa personalului calificat în 

turism, lipsa unor produse turistice, nivelul relativ ridicat al şomajului situat sub nivelul mediu 

dîn zonele rurale în  judeţul Bihor, mentalitatea fată de schimbare şi reconversie profeşională, 

numărul insuficient al locurilor de muncă pe plan local şi zonal. 

2.7 Zone şi activităţi rurale  

Din suprafaţa teritoriului administrativ, ponderea cea mai mare este reprezentată de terenurile 

agricole (3802 de hectare). Deşi există acest potenţial agricol evident, dezvoltarea activităţiilor 

cu caracter agricol din cadrul comunei nu a avut o dinamica foarte bună. Activitatea agricolă se 

desfaşoară în cea mai mare parte în cadrul gospodăriilor individuale. 

Comuna Auşeu este formată din şase sate şi anume: Auşeu, Groşi, Luncşoara, Gheghie, 

Cacuciu Vechi şi catunul Codrişor, cu o suprafaţă totală de 72,58 km
2  

AGRICULTURĂ  

Suprafata agricolă (ha) 3802 

Arabil(ha) 1400 

Păsuni (ha) 1260 

Fânete(ha) 1087 

Bovine (cap) 1220 

Porcine (cap) 940 

Ovine (cap) 970 

Păsări 1800 

Productie lapte bovine(hl) 18914 

Productie de lână (kg) 1484 

Productie de ouă ( mii buc.) 1776 

Principalele activităţi economice agricole şi non-agricole desfăşurate de către locuitorii 

comunei sunt: 

- agricultură 

- comerţ-servicii 

- agroturism  

- industrie 

Domeniul de interes după cum se observă în comuna Auşeu îl reprezintă agricultura de aceea 

unul din obiective îl reprezintă creşterea eficienţei activităţii agricole şi o mai bună valorificare 

a produselor rezultate. 

Necesitatea investitiilor în agricultură se fundamentează pe următoarele considerente 

principale: 

- Nevoia de îmbunatatire a accesibilitatii zonelor la zonele de exploataţie agricolă; 
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- Nevoia de creştere a eficienţei activităţii agricole; 

- Necesitatea diminuareării riscului şi incertitudinii în agricultură; 

Dezvoltarea agricolă a zonei este dependenta de realizarea unei infrastructuri adecvate. 

Realizarea infrastructurii ar duce, nu in ultimul rand, la cresterea calitatii vieţii populaţiei din 

zonă si la crearea de noi oportunitati investitionale din partea agentilor economici. Pentru 

îmbunătăţirea calităţii vieţii, un factor determinant îl constituie modernizarea şi extinderea  

infrastructurii fizice rurale de bază care influenţează în mod direct dezvoltarea activităţilor 

sociale, culturale şi economice şi implicit, crearea de oportunităţi ocupaţionale.  

2.8 Protecţia mediului  

Pe teritoriul comunei Auşeu nu există o sursă majoră de poluare, care să pună în pericol 

calitatea apei sau a aerului. 

Alimentarea cu apă potabilă a populaţiei comunei se realizează în prezent din puţuri propii sau 

din izvoare izolate. 

2.9 Cultură şi artă  

Din punct de vedere cultural pe teritoriul comunei Auşeu sunt prezente următoarele: 

CULTURĂ ŞI ARTĂ  

Cămine culturale 5 

Biblioteci - 

Ansamblu de dansuri 

populare Luncşoara  

2 

 

2.10 Turismul  

Pe teritoriul comunei Auşeu principalul punct de interes îl reprezintă  zona turistică Gepiş  

situată pe o parte şi alta a Văii Gepişului numărând în acest moment peste 50 case de vacanţă. 

Zona turistică Gepis e în continuă dezvoltare, o atracţie deosebită reprezintă şi pentru numeroşi 

turişti care vizitează satul de vacanţă Gepiş mai ales având în vedere  modernizarea (asfaltarea) 

drumului ce duce la satul de vacanţă Gepiş pe o lungime de 4,2 km. 

Un alt punct de interes îl va reprezenta Valea Omului din Auşeu, care o dată cu rezolvarea 

infrastructurii (drumul de acces) şi electrificarea întregii zone poate deveni o atracţie pentru cei 

dornici să iasă în natură. 

Un alt punct de atracţie deosebit îl reprezintă castelul de vânătoare Zichy situat în localitatea 

Gheghie, fiind construit în anul 1860. Castelul se prezintă în condiţii bune având o arhitectură 

deosebită şi prezintă interes mare pentru vizitatori.  

Castelul Zichy de la Gheghie a fost construit de către un grof din neamul Zichy. Un 

întreprinzător din Muntenia, boierul Mateescu, a fost următorul proprietar, iar după moartea 

acestuia, castelul din Bihor a fost naţionalizat de comunişti.  

Castelul Zichy a rămas un timp în paragină, iar parcul cu castani din jurul lui s-a umplut de 

buruieni. Din anul 1956, în castel a funcţionat un sanatoriu pentru bolnavii de TBC, iar la 

momentul actual se soluţionează solicitarea de revendicare a urmaşilor ultimului proprietar. 
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Biserica ortodoxa de lemn  din Gheghie are hramul Sf. Apostoli Petru şi Pavel. Această 

biserică a fost construită iniţial în satul vecin Luncşoara în anul 1714, unde a funcţionat ca 

lăcaş de cult, iar în anul 1760 a fost cumpărată de credincioşii din Gheghie şi mutată în locul 

unde se află şi azi. A fost construită din bârne din lemn de stejar, în stil maramureşean. Iniţial a 

fost pictată, azi însă abia se mai cunoaşte pictura. Lângă biserică în anul 1972, s-a construit o 

clopotniţă, iar clopotul din ea are încrustat cu litere chirilice unele date, nedescifrate până în 

prezent. 

       

Biserica din lemn Sf. Gheorghe din satul Luncşoara, secolul XVIII, pictura interioară se 

remarcă prin ample suprafeţe de narare, varietatea motivelor fitomorfe, sarcasmul şi hazul cu 

care sunt biciuite anumite moravuri în scenele din pronaos. Biserica adăposteste o ladă 

destinată păstrării odăjdiilor lucrate de către meşterii slovaci la mijlocul secolului XVII. 

Biserica  a fost construită în anul 1760 de către meşterul Lup Ioan. Biserica este construită în 

stil gotic, din lemn de stejar cioplit din bardă. Este unul din cele mai mari edificii de cult, din 

judeţul Bihor. 
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În interior a fost decorată cu pictură murală, dar numele pictorului şi data nu se cunosc. Se mai 

văd urme de pictură cu următoarele scene: Iisus cu Cei Patru Evanghelişti, Sf. Treime, Cei 

Patruzeci de Mucenici, Uciderea lui Abel de către Cain, Sodoma şi Gomora, etc. Pictură 

exterioară nu a existat, iar starea de conservare este foarte precară. 

     

Biserica ortodoxă din Groşi a fost construită în anul 1911. Stilul arhitectonic este cel gotic, în 

formă de navă. Constructorul bisericii a fost Quai Giovanini în colaborare cu maiştri italieni şi 

localnici. Biserica are următoarele obiecte de valoare istorică artistică: Iconostasul cu 8 coloane 

şi uşile sculptate, 2 icoane în ulei pe pânză din anul 1912 pictate de N. Klinga din Debreţin, 

clopotul mijlociu fabricat în anul 1911, policandru din alamă gravat din secolul XIX, 23 de 

cărţi scrise cu litere chirilice între anii 1752 – 1918 şi o icoană cu Sf. Apostol Petru (pictată în 

ulei pe pânză, ce datează din secolul XIX) adusă din biserica veche. 
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Alte puncte de interes turistic sunt: arhitectura traditională şi moara de apă (din păcate în stare 

de degradare) din satul Luncsoara. 

TURISM  

Unităti de cazare               1 

Locuri             20 

 

3. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT este o metodologie de analiză a unui proiect. Numele este descriptiv: Strengths 

(puncte tari), Weaknesses (puncte slabe), Opportunities (OPORTUNITĂŢI), Threats (riscuri). 

Punctele forte si cele slabe sunt legate de comuna şi de strategiile acesteia, şi de modul cum se 

compară cu concurenţa. 

Oportunităţile şi Ameninţările vin dinspre mediul de piaţă şi din direcţia concurenţei; de regulă 

sunt factori asupra cărora zona în general nu are nici un control. Analiza SWOT ia în 

considerare organizarea aşezării, performanţele acesteia, produsele cheie şi pieţele strategice. 

Analiza SWOT permite concentrarea atenţiei asupra zonelor cheie şi realizarea de prezumţii 

(presupuneri) în zonele asupra cărora există cunoştinţe mai puţin detaliate. În urma acestei 

analize se poate decide dacă zona îşi poate îndeplini planul, şi în ce condiţii. Pentru a avea 

certitudine că politicile şi programele existente corespund necesităţilor de dezvoltare a 

comunei, în cadrul limitărilor impunse de resursele locale disponibile şi pentru accesarea 
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fondurilor prin care UE sustine politica de dezvoltare regională s-a impus elaborarea planului 

de dezvoltare locală pentru perioada 2014-2020. Unele "OPORTUNITĂŢI" şi 

"AMENINŢĂRI" vor apărea din "punctele tari" şi "punctele slabe" ale comunei. 

În urma analizei SWOT s-au identificat trei principii prioritare care trebuie să stea la baza 

elaborării strategiei în vederea dezvoltării durabile, şi anume: 

1. Viaţa economică a comunei trebuie revigorată şi dezvoltată în toate domeniile 

sale: agricultură, zootehnie, industrie, comerţ şi silvicultură. Consilul Local va trebui să 

investească pentru vitalizarea vieţii economice a comunei. Trebuie sa fie printre primele 

priorităţi deoarece produce mari efecte. 

2. Infrastructura necesită îmbunatăţiri continuu, de aceea investiţiile trebuie făcute 

după anumite criterii economice astfel încât să producă cele mai mari efecte benefice: 

- siguranţa locuitorilor comunei împotriva calamităţilor; 

- raportul valoarea investitie/ efecte economico-financiare produse; 

- raportul valoare investiţie/numărul beneficiarilor. 

3. Conex factorului economic un alt punct important pentru cresterea atractivităţii 

comunei îl constituie facilităţile culturale şi de agrement pe care le oferă sau pe care ar putea 

să le ofere comuna, astfel încât confortul social al locuitorilor să fie îmbunătaţit. Complementar 

acest lucru va creşte şi atractivitatea turistică a comunei prin: 

 Dezvoltare economică 

 Dezvoltare infrastructură 

 Creşterea atractivităţii 

 Creare locuri de muncă 

 Programe de formare profesională 

 Competitivitate 

 Confort social 

 Cultural 

 Agrement 

În cele ce urmează ne propunem analiza situaţiei locale, din perspectiva  potentialului investitor 

în economia locală a comunei Auşeu. Aceasta deoarece economia locală, principala fortă 

motrice a dezvoltării locale, este în mare parte absentă pe teritoriul comunei. Atragerea de 

întreprinzători privati în diferite domenii de activitate va genera ocupare profeşională, venituri 

crescute ale locuitorilor, o mai eficientă utilizare a resurselor locale, aparitia resurselor 

financiare necesare demarării unor proiecte de reabilitare/extindere a infrastructurii fizice şi 

sociale, de protectie a mediului de dezvoltare turistică pentru promovarea zonei, etc. 

Analiza îşi propune o prezentare a punctelor tari, slabe, oportunitătilor şi amenîntărilor care 

determînă spatiul geografic şi socio-uman al comunei Auşeu, defalcat pe capitolele de mai jos 

în vederea atragerii învestitorilor şi învestitiilor în zonă. 
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Analiza SWOT aşezare geografică şi cadru natural  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Potential important de dezvoltare a 

turismului în zonă datorită amplasării 

localitătii în imediata apropiere a Muntilor 

Piatra Craiului şi Munţii Plopişului 

- Prezintă relief variat cuprinzând toate 

formele, luncă, deal, secţiuni montane 

propice dezvoltării turismului 

- Datorită reliefului există posibilitatea pentru 

dezvoltarea sporturilor de iarnă 

- Cumuna Auşeu, este străbătută de drumul 

european E 60 având infrastructură bună în 

toate satele aparţinătoare comunei 

- Teren agricol suficient pentru dezvoltarea 

agriculturii şi a dezvoltării învestitiilor în 

domeniul agricol. 

- Vegetatie forestieră bogată şi potential mare 

de exploatare 

- Resurse naturale: reţea hidrologică, 

minereuri neferoase (nisip,balast,piatră) şi 

diferite sorturi pentru constructii 

- Prezenţa în apropiere a unor poli urbani – 8 

km orasul Aleşd, 50 km municipiul Oradea şi 

110 km municipiul Cluj Napoca. 

 

- Relief în majoritate deluros, greu accesibil 

pentru efectuarea lucrărilor agricole cu 

precădere în satul Luncşoara şi partial în satul 

Groşi 

- Productivitate agricolă scăzută 

- Nu există sistem de irigatie 

- Infrastructura slab dezvoltată 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Programe ale autoritătilor judeţene centrale 

şi locale destinare mediului rural 

- Încadrarea ariei geografice a comunei în 

aria de eligibilitate a programului de finanţare 

PNDR precum şi a altor fonduri venite de la 

UE 

-  Deschiderea instituţiilor publice din zonă la 

relaţii de parteneriat 

- Retrocedarea terenurilor agricole şi 

forestiere către foştii proprietari 

- Implementarea plăţilor Natura 2000 

 

- Extinderea eroziunii solului cu posibile 

consecinţe pe termen lung 

- Risc de inundaţii  

- Exploatarea necontrolată a pădurilor 

periclitând echilibrul natural şi potenţialul 

economic 
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Analiza SWOT populaţia şi resursele umane  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Nivel relativ ridicat al gradului de calificare 

în anumite domenii 

- Existenţa unor specialisti pe domenii variate 

de specialitate 

- Diversitatea etnoculturală, păstrarea 

obiceiurilor tradiţionale ale comunei 

- Ospitalitatea recunoscută a locuitorilor 

- Apropierea localităţii Auşeu de poli urbani, 

oraşul Aleşd şi municipiul Oradea 

- Forţă de muncă ieftină 

- Rata infracţională foarte redusă 

- Potenţial uman suficient 

- Numeroşi cetăţeni ai comunei sunt în 

căutarea unui loc de muncă 

- Posibilitatea recalificării pe diferite domenii 

de activitate în funcţie de cerinţele pieţii 

 

- Îmbătrânirea populaţiei 

- Spor natural negativ şi tendinta tinerilor de 

deplasare spre centre urbane 

- Capacitatea financiară scăzută 

- Adaptarea mai lentă a persoanelor vârstnice 

la schimbările şi provocările actuale 

- Creşterea numărului de şomeri 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Posibilitatea accesării unor programe de 

finantare guvernamentale pentru reconversie 

profesională în vederea creeri de noi locuri de 

muncă 

- Existenţa unor exemple de succes ale unor 

localnici cu iniţiativă 

- Grad redus de ocupare profesională, 

potenţial important al forţei de muncă locală 

- Existenţa unor spaţii şi clădiri aflate în 

conservare posibil a fi utilizate de către 

întreprinzători pentru demararea unor afaceri 

locale  

- Implicare autorităţilor locale în problemele 

comunităţii şi deschiderea spre parteneriate 

- Scutirea de taxe locale şi facilitarea obţinerii 

unor terenuri 

- Reducerea ponderii populaţiei active 

- Natalitate relativ scăzută 

- Scăderea numărului de persoane calificate, 

prin ieşirea acestora din viaţa activă 

- Creşterea ponderii muncii la negru cu efecte 

negative asupra pieţii muncii, economiei 

locale şi asistentei sociale în perspectivă 

- Creşterea şomajului în rândul tinerilor 

absolvenţi 
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Analiza SWOT infrastructură 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenţa drumului european E 60 atât pe 

ralaţia Auşeu – Aleşd – Oradea – Budapesta 

cât şi pe relaţia Auşeu – Huedin – Cluj 

Napoca 

- Sistemul de distribuţie a energiei 

monofazate şi trifazate acoperă toate satele 

aparţinătoare comunei 

- Sistemul de telecomunicaţii inclusiv 

internetul şi reţeaua de telefonie mobilă 

acoperă toată comuna 

- Posibilitatea exploatării resurselor locale 

(nişip,balast,piatră) exploatarea şi prelucrarea 

lemnului 

- Existenţa magistralei de cale ferată în 

apropiere (Vadu Crisului, Aleşd, Măgesti)  

- Starea tehnică a drumurilor comunale fiind 

parţial necorespunzătoare, aceste tronsoane 

de drum sunt cuprinse în programul de 

modernizare 

- Alimentarea cu apă în reţeaua publică este 

limitată, reţeaua de apă şi canalizare este în 

curs de execuţie  

- În zonă nu există încă acces la gazele  

naturale 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Posibilitatea accesării unor programe de 

finantare UE pentru spijinirea dezvoltării 

infrastructurii în mediul rural 

- Programe guvernamentale de finanţare 

pentru încurajarea initiativei private locale în 

special pentru dezvoltarea sectorului agricol, 

zootehniei şi a  infrastructurii aferente 

- Programe judeţene de modernizare a 

drumurilor comunale 

- Creerea unor noi drumuri de acces în zonele 

forestiere 

- Resurse financiare insuficiente la nivel local 

pentru promovarea unor investitii în 

infrastructură 

- Interes redus al investitorilor pentru 

demararea unor afaceri în comună datorită 

infrastructurii fizice şi sociale neadecvate 

raportat la potenţialul comunei 
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Analiza SWOT economică  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Vechi tradiţii în exploatarea şi prelucrarea 

resurselor naturale locale (exploatarea de 

balast, nisip, pietriş, precum şi existenţa unor 

staţii de sortare 

- Tradiţii locale în creşterea animalelor (oilor, 

bovinelor, cabalinelor, caprinelor şi 

porcinelor) 

- Existenţa resurselor naturale face posibilă 

extinderea şi a altor balastiere în zonă 

- Posibilitatea dezvoltării culturilor agricole 

prin creerea de asociaţii 

- Posibilitatea exploatării fructelor de pădure 

şi a ciupercilor, posibilitatea dezvoltării unor 

ateliere de prestări servicii (tâmplărie, 

prelucrarea ferului, confecţii metalice, 

materiale de construcţii (boltări, tuburi din 

beton, stâlpi) 

- Există suficient teren intravilan pentru 

dezvoltarea de noi afaceri în sistem privat 

- Populaţia comunei Auşeu are resurse 

financiare suficiente pentru a putea sustine 

activitatea economică locală 

- Resurse financiare insuficiente la nivel local 

pentru demararea unor programe de investiţii 

în economie şi infrastructură 

- Resurse financiare insuficiente, lipsa 

investitorilor 

- Starea necorespunzătoare a unor tronsoane 

de drumuri comunale  

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Reconversia unor capacităţi economice 

aflate în conservare în capacităţi cu profil nou 

de fabricaţie 

- Reconversia unor capacităţi agricole spre 

arii de productivitate adaptate cerinţelor 

locale 

- Existenţa unor spaţii şi terenuri desponibile 

pentru dezvoltări anteprenoriale 

- Existenţa resurselor naturale locale foarte 

putin valorificate până în prezent 

- Disponibilitatea unuor resurse fînanciare 

suplimentare posibil a fi accesate prin 

utilizarea programelor de fînanţare UE 

- Oportunitatea atragerii fondurilor structurale 

precum şi altor programe de finantare prin 

microregiunea “ Asociaţia Crişul Repede 

“care cuprinde toate comunele din zona 

- Lipsa de receptivitate şi flexibiliate a 

populaţiei locale la cerintele pieţii care 

determină decalaje economice 

- Reducerea ponderii populaţiei civile 

- Pericolul producerii unor inundaţii în zona 

Crişului Repede, mal drept din satul Groşi 

- Creşterea ponderii muncii la negru cu efecte 

negative asupra pieţii muncii, economiei 

locale şi asistenţei sociale în perspectivă 
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Aleşdului 

- Posibilitatea dezvoltării în comuna Auşeu a 

sporturilor de iarnă 

- Oportunităţi de dezvoltare prin acordarea de 

spatii şi terenuri în domeniul industriei uşoare 

- Disponibilitatea de a încheia relaţii de 

parteneriat cu autorităţile locale, investitori 

locali sau străini, precum şi cu organizaţiile 

nonguvernamentale care au capacitatea să 

atragă fonduri extrabugerare 

- Dezvoltarea relaţiilor de parteneriat 

economic şi administrativ cu alte unităţi 

teritoriale din ţară şi străinătate 

- Crearea condiţiilor necesare inclusiv 

scutirea de taxe locale, facilităţi în obtinerea 

terenurilor şi spaţiilor, dezvoltării 

agroturismului întreprinderilor mici şi 

mijlocii, prestări servicii, comerţ. 

- Acordarea subvenţiilor de stat pentru 

stimularea culturilor agricole precum şi 

pentru creşterea animalelor 

 

Analiza SWOT Turism 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Potenţial turistic deosebit datorită păstrării 

patrimoniului cultural tradiţional (port po- 

pular) formaţii de dansuri şi cântece populare. 

În comuna Auşeu functionează cu rezultate 

deosebite, în cadrul şcolilor, grupuri 

coordonate de cadrele didactice care păstrează 

şi promovează tradiţiile, dansurile şi portul 

specific comunei noastre.                    

- Comuna este străbătută de râul Crişul 

Repede care degajă un aspect peisagistic 

deosebit pe tot cursul apei 

- Potenţial turistic deosebit datorită Munţilor 

Piatra Craiului şi Munţii Plopişului 

- Potenţial Turistic şi de agrement în zona 

turistică “ Satul de Vacantă Gepiş “ situat în 

satul Groşi pe Valea Gepişului 

- Dezvoltarea turismului în localitatea Auşeu “ 

Valea Omului “unde există posibilităţi uriaşe 

de dezvoltare a agroturismului 

- Resurse financiare insuficiente, lipsa 

investitorilor 

- Lipsa pregătirii de specialitate în rândul 

populaţiei privind accesarea fondurilor 

europene 

- Pregătire profesională slabă în domeniul 

serviciilor Turistice 

- Lipsa de preocupare a cetăţenilor privind 

conservarea Mediului 

- Lipsa unei strategii a autorităţilor locale 

privind promovarea turismului 

- Drumurile de acces în unele zone sunt din 

pământ sau piatră        
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- Comuna Auşeu are o aşezare geografică 

proprie de dezvoltare a serviciilor în special a 

celor turistice şi agroturistice 

- Castelul Zychi de la Gheghie 

- Bisericile de lemn de la Gheghie şi 

Luncşoara (1714) 

- Mori de apă în satul Luncşoara 

- Arhitectură tradiţională în satul Luncşoara. 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Punerea în valoare a  potenţialului                         

cultural şi istoric al comunei 

- Oportunitatea extinderii reţelei de ferme şi 

gospodării autorizate pentru practicarea 

agroturismului 

- Creerea condiţiilor corespunzătoare obţinerii 

terenurilor şi spaţiilor necesare dezvoltării 

serviciilor în domeniul turismului 

- Facilitarea obtinerii unor surse financiare 

necesare dezvoltării turismului zonal 

- Colaborarea zonală în cadrul “Asociaţiei 

Crişul Repede” fiind posibilă dezvoltarea unor 

parteneriate regionale  

- Sprijinirea logistică a oricăror investitori 

români sau străini dornici să investească în 

turism şi agroturism la nivel local 

- Posibilitatea obtinerii unor surse financiare 

prin depunerea proiectelor de finanţare pentru 

diferite programe 

 

- Lipsa unui program local regional şi 

judeţean privind dezvoltarea turismului rural 

şi implicit nealocarea fondurilor suficiente 

pentru infrastructura locală privind căile de 

acces 

- Reacţie redusă a mediului local la 

schimbările şi provocările actuale 

 

Analiza SWOT mediu natural  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenţa pe teritoriul comunei a 

suprafeţelor forestiere de peste 30% din total 

suprafaţă 

- Aplicarea sistemului centralizat de colectare 

a deşeurilor menajere, dispariţia de pe 

cursurile râurilor a deşeurilor 

- Preocuparea permanentă a autorităţilor 

- Defrişarea necontrolată a unor zone 

forestiere 

- Neefectuarea lucrărilor de stabilizare în 

zonele ce prezintă alunecări de teren 

- Colectarea neselectivă a deseurilor în 

vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau 

valorificării lor 
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locale privind respectarea legislaţiei de mediu - Educaţia ecologică este superficială 

OPORTUNITAŢI AMENINŢĂRI 

- Utilizarea programelor UE destinate 

reabilitării  condiţiilor de mediu din mediul 

rural 

- Extinderea colaborării şi implicarea 

organizaţiilor neguvernamentale şi a şcolilor 

în programe comune de educaţie ecologică 

- Înfiinţarea Asociaţiei  Crişul Repede cu 

scopul obtinerii resurselor financiare 

- Extinderea eroziunii solului cu consecinţe 

pe termen lung 

- Exploatarea ilegală a pădurilor va avea 

urmări asupra dezvoltării durabile 

- Indiferenţa autorităţilor locale şi a 

cetăţenilor faţă de protecţia mediului 

 

 

 

Analiza SWOT agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Sol propice pentru dezvoltarea agriculturii 

- Climă temperat continental moderată ceea 

ce oferă condiţiile climatice favorabile pentru 

agricultură 

- Terenul agricol reprezintă una din resursele 

naturale având suprafaţa de 3802 ha din total 

teren al comunei  

- Principalele activităţi economice sunt cele 

agricole ca şi cultivarea cerealelor, 

prelucrarea lemnului, creşterea animalelor 

- Inexistenţa poluatorilor mari 

- Patrimoniul natural variat;  

- Potenţial în domeniul zootehnic/ tradiţii 

locale în creşterea animalelor/ efective 

semnificative de animale (ovine, bovine)  

- Potenţial semnificativ pentru agricultura 

ecologică;  

 

 

- Dotarea tehnică slabă a tuturor sectoarelor 

din agricultură 

- Nu există sisteme de colectare, prelucrare şi 

valorificare superioară a produselor agricole 

- Lipsa resurselor materiale care să faciliteze 

angajarea specialiştilor din agricultură în 

mediul rural 

- Forţa de muncă este îmbătrânită 

- Promovarea insuficientă a zonei rurale şi a 

produselor specifice şi tradiţionale 

- Diversificarea slabă a activităţilor zonei 

rurale 

- Lipsa instalaţiilor de irigaţii şi dotării 

insuficiente cu utilaje agricole 

- Accesul redus la servicii de consultantă 

rurală datorită inexistenţei acestor posturi la 

nivel local 

- Insuficienta serviciilor aducătoare de venit 

specifice zonei 

- Gradul redus de diversificare a activităţilor 

economice şi dimensiunile reduse ale 

exploataţiilor agricole fac ca performanţa 

economică să fie scăzută iar agricultura 

practicată este una de subzistenţă în cea mai 

mare parte a teritoriului; 

- Piaţă de desfacere redusă  
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- Parcelarea terenurilor  

- Poluare a apelor de suprafaţă şi subterane 

datorată lipsei canalizării şi deversărilor 

necontrolate de ape uzate menajere; 

- Locuitorii care exploatează/ ar dori să 

exploateze terenurile aflate în proprietate 

dispun de resurse financiare limitate/ nu 

dispun de resurse financiare pentru aceste 

activităţi; 

- Număr insuficient de utilaje necesare în 

activităţile agricole;  

- Activităţile de creştere a animalelor în 

gospodăriile locuitorilor, sunt în scădere 

- Media de vârstă ridicată a celor care se 

ocupă de activităti agricole 

- Parcelarea terenului ( suprafete mici de 

teren ce nu pot fi lucrate mecanizat) şi 

probleme legate de poseşiune 

- Degenerarea raselor de animale şi scăderea 

gradului de vservicii medical veterînare 

- Scăderea productivitătii datorită 

tehnologiilor depăşite şi rudimentare aplicate 

în agricultură la nivel local 

- Costurile foarte ridicate necesare lucrărilor 

agricole face ca rentabilitatea să fie scăzută 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Accesarea fondurilor europene pentru 

dezvoltarea unor programe de finanţare în 

agricultură 

- Facilităţi legislative şi creerea unor condiţii 

favorabile arendării terenurilor agricole 

- Înfiinţarea unor organizaţii şi asociaţii 

profesionale de sprijin a producătorilor 

- Crearea unor zone de desfacere a produselor 

agroalimentare pentru populaţie 

- Crearea centrelor de colectare produse 

agricole specifice locale (cereale, legume, 

fructe)  

- Crearea de unităţi de prelucrare produse 

agricole  

- practici de agricultură durabilă, adaptate 

condiţiilor climaterice şi solului din comună, 

- Slaba informare a producătorilor agricoli 

privind oportunităţile de finanţare prin 

accesarea fondurilor europene 

- Administrarea necontrolată a 

îngraşămintelor chimice pe terenurile agricole 

ce are ca efect poluarea chimică a solului şi 

implicit a pânzei de apa freatică din sol 

precum şi eroziunea solului. 

- Creşterea perioadelor de secetă pe timpul 

unui an coroborată că lipsa sistemelor de 

irigaţii conduce la producţii agricole scăzute 

şi de slaba calitate 

- Legislaţie instabilă în domeniu, care 

dezarmează iniţiativele private; 

- Migrarea tineretului cu studii superioare şi 

lipsa de interes pentru agricultură; 
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activităţi agricole diversificate şi generatoare 

de venit la bugetul local  

- Exploatarea resurselor naturale 

- Realizarea unor produse ecologice  

- Valorificarea potenţialului zonei  

- Crearea de parteneriate viabile  

- implementarea unor proiecte/ programe de 

mediu, pentru refacerea infrastructurii; 

- Preţuri ridicate pentru achiziţionarea de 

maşini, utilaje agricole, seminţe, 

îngrăşăminte, lucrări agricole; 

 

 

 

 

Analiza SWOT educaţie şi cultură 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenţa în localitate a : 

- Patru unităţi de învăţământ 

- Elevi 393 

- Personal didactic 35 

- Existenţa în localitate a 5 cămine culturale 

- Existenţa în localitate a  lăcaşurilor de cult 

- existenţa unei zone cu puternice tradiţii în 

domneiul cultural şi spiritual; 

- experienţa organizării şi promovării multor 

activităţi culturale de exemplu orgazinarea 

zilelor comunei 

- existenţa în comună a două ansambluri 

folclorice  

 

 

 

- Spaţiile destinate actului educativ nu sunt 

tocmai propice acestui scop 

- politica educaţională slabă de atragere a 

elevilor în şcolară (insuficientă implicare 

pentru creşterea imaginii şcolii) 

- starea motivaţională a cadrelor didactice şi a 

elevilor este scăzută;  

- stare materială precară şi nivel scăzut de 

cultură şi instruire al unor familii; 

- migraţia elevilor din satele componente 

comunei, spre şcoala de centru şi depopularea 

şcolară a structurilor şcolare;  

- fonduri insuficiente/ inexistente pentru 

premierea performanţei şcolare a elevilor.  

- deşi există o dotare TIC, materialele nu sunt 

întotdeauna integrate în procesul instructiv-

educativ;  

- manuale şcolare uzate şi insuficiente;  

- slabă dotare a spaţiilor şcolare cu mobilier 

didactic (material didactic uzat şi depăşit);  

- slabă reabilitare termică la structurile 

şcolare.  

- fonduri insuficente pentru reabilitarea şi 

modernizarea tuturor clădirilor ce adăpostesc 

locaşuri de cultură;  

- informare/ participare scăzută a cetăţenilor 
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la acţiuni/ activităţi de interes cultural;  

- posibilităţi financiare reduse pentru tipărirea 

de broşuri, pliante de promovare a 

obiectivelor de interes cultural de pe raza 

comunei;  

- insuficientă preocupare pentru cunoaşterea 

istoriei şi a tradiţiilor locale, prin punerea în 

valoare a tezaurului cultural - istoric existent 

în localitate;  

- îmbătrânirea populaţiei active, migraţia 

tinerilor şi dezinteresul faţă de viaţa spiritual-

culturală a comunităţii, grevează acţiunile 

derulate în acest domeniu  

- Infrastructură uzată necorespunzătoare 

desfăsurării actului profesional 

- O parte din personal fiind semicalificat 

- Nu toate cadrele didactice sunt titulare pe 

post 

- Grad redus de asociativitate  

- Distantele relativ mari de parculs de către 

elevi până la scoală 

- Resurse financiare insuficiente pentru 

practicare şi revitalizarea unor obiceiuri şi 

forme de exprimare cultural-tradiţionale 

- Acces dificil şi restrictiv la sursele de 

informare (cărţi, internet, mass media) 

- Abandonul procticilor populare traditionale 

mai ales în ceea ce priveste portul popular, 

cântecul şi dansul popular, precum şi a 

obiceiurilor traditionale 

- Starea precară a căminelor culturale locul de 

desfăsurare a acestor programe şi evenimente 

culturale 

- Starea precară a bazelor sportive  necesare 

practicării sportului individuale şi colective 

- Importanţa minoră acordată de către 

autorităţile locale şi de către sistemul 

educaţional activităţilor sportive organizate 

- Lipsa resurselor financiare necesare 

reamenajării bazelor sportive existente 

- Lipsa dotării terenurilor de sport şi a bazelor 

sportive 
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OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- Revitalizarea organizatiilor civice existente 

- Constructia unei grădiniţe şi a sălii de sport 

la Scoala Generală cu cls. I-VIII Luncşoara 

- Construcţia unei clădiri pentru grădiniţă şi 

cls. I – IV în localitatea Auşeu 

- Reabilitarea şi modernizarea Şcolii 

Generale cu cls. I – VIII Auşeu 

- Reabilitare termică la Şcolile Generale  cu 

cls.I – VIII Luncşoara şi Auşeu 

- Înlocuirea tâmplăriei, refacerea 

acoperisului, dotarea cu mobilier 

corespunzător, revizuirea instalaţiilor de apă 

- Seminarii şi programe de formare şi 

instruire în domeniul managementului 

turistic, cultural, sportiv, prestări servicii şi 

tehnologia informaţională 

- Demararea unor programe cu finanţare 

guvernamentală, judeţene şi locale pentru 

promovarea, susţinerea şi păstrarea 

obiceiurilor tradiţionale locale cum ar fi : 

constituirea de asociatii şi fundatii cu caracter 

cultural, înfiinţarea grupurilor şi ansamblelor 

folclorice locale 

- Practicile tradiţionale revitalizate şi capabile 

de a fi transmise nealterate generaţiilor 

viitoare 

- Promovarea şi păstrarea portului popular, 

cântecului şi dansului 

- Reabilitarea şi construcţia de noi aşezăminte 

culturale 

- Sustinerea prin diferite programe de către 

autoritătile locale a  traditiilor culturale ( 

portul popular tradiţional, obiceiurile locale ). 

- Construcţia unei săli de sport în comuna 

Auşeu dotată cu toate utilităţile 

- Demararea unui proiect pentru construcţia 

unei baze sportive nouă în comuna Auşeu 

- Dotarea corespunzătoare a bazelor sportive 

existente pentru a aşigura functionarea 

acestora 

- Practicarea sporturilor individuale şi de 

- Reducerea populaţiei şcolare datorită 

scăderii natalităţii 

- Tendinţa reducerii exigenţei în procesul de 

evaluare didactică 

- Bugetul redus alocat învăţământului public 

generând insuficienţa dotării materiale a 

unităţilor şcolare 

- Accentuarea procentului de îmbătrânire a 

populaţiei 

- buget insuficient alocat activităţilor 

culturale;  

- calamităţi naturale; 
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echipă şi aşigurarea cu baze materiale 

corespunzătoare 

- Sprijinirea de către autoritătile locale prin 

bugetul propriu a echipei de fotbal a comunei 

Auşeu atât la nivelul seniorilor cât şi la 

nivelul juniorilor 

 

Analiza SWOT Sănătate  

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- existenţa la nivelul comunei a unui medic de 

familie, a unui stomatolog, a personalului 

mediu sanitar în număr de trei şi a două 

farmacii 

- pofesionalismul medicilor de familie;  

- elaborarea strategiei de dezvoltare locală a 

comunei pentru perioada 2014-2020, se 

suprapune cu programarea financiară 2014-

2020, ceea ce permite corelarea dintre 

măsurile propuse în document, cu obiectivele 

naţionale din domeniul sănătăţii; 

 

- dotare insuficientă şi sub standarde a  

cabinetelor 

- neînsuşirea normelor de educaţie sanitară şi 

civică a unui segment de pacienţi din rândul 

populaţiei  

- lipsa unui Centru de sănătate;  

- Cadrele medicale şi auxiliare insuficiente 

- Drumurile de acces pentru deplasarea la 

domiciliul pacientilor sunt precare uneori 

impracticabile 

OPORTUNITĂȚI AMENINŢĂRI 

- linii de finanţare externe şi includerea unei 

linii de buget local în vederea cofinanţării 

eventualelor aplicaţii, acţiuni/ activităţi. 

- Acces facil la serviciile medicale de calitate 

promte şi suficiente 

- Educarea populatiei privind starea generală 

de sănătate şi modalitătile de aduce o viată 

sănătoasă 

- Programe judetene şi locale privind 

prevenirea îmbolnăvirii 

  

 

- costuri ridicate ale serviciilor medicale;  

- legislaţie fluctuantă în domeniu;  

- slabă motivare a persoanelor care au 

posibilitate chiar redusă de a se asigura 

medical, de a închia un contract cadru pentru 

plata contribuţiei financiare direct la CAS; (în 

contractul cadru a legii asigurărilor de 

sănătate, este stipulat faptul că persoanele 

care nu au asigurare medicală şi doresc să 

plătească contribuţia la CAS, trebuie să 

plătească retroactiv un anumit număr de luni, 

pentru a putea să beneficieze de servicii de 

sănătate publică);  
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4. STRATEGIA DE DEZVOLTARE PENTRU PERIOADA 2014 – 2020 

 

4.1 Obiectiv general 

Dezvoltarea teritorială este procesul de transformare a geografiei teritoriilor locuite (elemente 

fizice: infrastructura, peisaj, oraşe, dar şi structura teritorială şi distribuţia geografică a 

populaţiei şi activităţilor umane). Dezvoltarea teritorială este un concept comprehensiv folosit, 

de asemenea, ca obiectiv al politicilor publice: nu se urmăreşte numai creşterea economică în 

regiunile respective, ci şi durabilitatea, cu aspectele sale economice, sociale, de mediu şi 

culturale. În actualul context european caracterizat de rate de creştere scăzute şi dezechilibre 

regionale accentuate, dezvoltarea teritorială a devenit o prioritate generală în vederea 

îmbunătăţirii serviciilor şi gradului de ocupare şi în vederea reducerii dezechilibrelor teritoriale. 

În perioada următoare România trebuie să depăşească decalajul pe care îl are faţă de Europa, 

aducând serviciile publice şi deciziile mai aproape de cetăţeni (conform principiului european 

al subsidiarităţii) şi folosind mai eficient resursele existente: resurse locale, fonduri 

guvernamentale şi programe europene. 

Europa 2020, noua strategie a UE privind creşterea economică, include cinci obiective 

ambiţioase care vor trebui îndeplinite, până în anul 2020, în următoarele domenii: 

 ocuparea forţei de muncă, 

 inovare, 

 educaţie, 

 incluziune socială, 

 climă/energie. 

 

Iniţiativele majore care intră în sfera ocupării forţei de muncă, a afacerilor sociale şi a 

incluziunii sunt: 

Tineretul în mişcare: pentru a le oferi tinerilor mai multe şanse de a-şi găsi un loc de 

muncă, este necesar să-i ajutăm pe studenţi şi pe stagiari să capete experienţă în alte ţări, să 

ameliorăm calitatea sistemului european de educaţie şi formare şi să-l facem mai atractiv 

Agendă pentru noi competenţe şi locuri de muncă: este nevoie să reformăm piaţa 

muncii, pentru a-i ajuta pe cetăţenii europeni să dobândească noi competenţe profesionale, 

pentru a crea noi locuri de muncă şi pentru a adapta legislaţia UE în domeniul muncii 

Platforma europeană împotriva sărăciei şi excluziunii sociale îşi propune să 

stimuleze munca la toate nivelurile, în vederea atingerii obiectivului principal al UE, acela ca 

până în 2020, cel puţin 20 de milioane de persoane să nu mai sufere de pe urma sărăciei şi a 

excluziunii sociale. 

Uniunea Europeană face eforturi mari pentru a depăşi criza economică şi pentru a crea 

condiţiile care să favorizeze dezvoltarea unei economii mai competitive, cu un grad mai ridicat 

de ocupare a forţei de muncă. Strategia Europa 2020 îşi propune să asigure o creştere 

economică inteligentă (prin investiţii mai eficiente în educaţie, cercetare şi inovare), durabilă 

(prin orientarea decisivă către o economie cu emisii scăzute de carbon şi o industrie 

competitivă), favorabilă incluziunii (prin punerea accentului pe crearea de locuri de muncă şi 
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pe reducerea sărăciei). Strategia se concentrează asupra a cinci obiective ambiţioase privind 

ocuparea forţei de muncă, cercetarea, educaţia, reducerea sărăciei şi energia/clima. 

Pentru ca Strategia Europa 2020 să dea roade, a fost instituit un sistem de guvernanţă 

economică menit să coordoneze acţiunile politice derulate la nivelul UE şi la nivel naţional. 

Creşterea inteligentă în viziunea Uniunii Europene presupune existenţa a trei iniţiative 

majore: 

Agendă digitală pentru Europa prin care îşi propune: să creeze o piaţă digitală 

unică, bazată pe internet rapid şi ultrarapid şi pe aplicaţii interoperabile: 

- 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. 

Uniune a inovării prin care îşi propune: 

- să reorienteze politica în materie de cercetare, dezvoltare şi inovare către 

domenii care prezintă provocări majore pentru societate (schimbări climatice, 

utilizarea eficientă a energiei şi a resurselor, schimbări demografice, sănătatea 

populaţiei etc.) 

- să consolideze toate verigile din lanţul inovării, de la cercetarea fundamentală 

la comercializare. 

Tineretul în mişcare prin care îşi propune: 

- să-i ajute pe studenţi şi pe stagiari să studieze în străinătate 

- să-i pregătească mai bine pe tineri pentru piaţa muncii 

- să îmbunătăţească performanţele universităţilor europene şi să le facă mai 

atractive pe plan internaţional 

- să amelioreze toate aspectele legate de educaţie şi formare (excelenţă 

academică, egalitate de şanse etc.) 

 

Creşterea favorabilă incluziunii presupune: 

- locuri de muncă mai bune şi mai 

numeroase, în special pentru femei, tineri şi lucrători de peste 55 de ani 

icipare şi gestionare a schimbării prin investiţii în formare 

profesională şi îmbunătăţirea competenţelor 

 

 

 

Pentru a asigura o creştere economică durabilă (climă/energie), trebuie: 

utilizeze resursele în mod eficient şi durabil 
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şi să stopăm 

pierderea biodiversităţii 

ţia Europei ca lider în dezvoltarea de noi tehnologii şi metode de 

producţie ecologice 

ţele electrice inteligente şi eficiente 

ţelele europene pentru a le acorda întreprinderilor (în special micilor 

producători) un avantaj competitiv suplimentar 

ţim mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri 

-i ajutăm pe consumatori să aleagă produse şi servicii, în cunoştinţă de cauză. 

 

4.2 Dezvoltarea durabilă la nivelul comunei Auşeu  

În anul 1992 (Summitul Mondial din Rio de Janeiro) lideri din majoritatea ţărilor lumii au 

recunoscut importanţa centrală a acţiunilor locale pentru asigurarea dezideratelor dezvoltării 

durabile. 

Începând cu acel moment ,,Agenda 21” a devenit catalizatorul a numeroase proiecte şi initiaţive 

ce promovează dezvoltarea durabilă la nivel local. 

,,Agenda 21” are propriul mecanism de implementare prin strategiile de dezvoltare durabilă 

naţionale , regionale şi ,,Agenda 21 locală”. 

Dezvoltarea durabilă înseamnă în primul rînd asigurarea unei calităţi mai bune a vieţii pentru 

toti , în prezent şi pentru generaţiile viitoare. 

Dezvoltarea durabilă înseamnă recunoaşterea faptului că economia, mediul şi bunăstarea 

socială sunt interdependente, şi anume faptul ca un mediu afectat din punct de vedere al 

calităţii va influenţa negativ, mai repede sau mai târziu, dezvoltarea economică, şi mai ales 

calitatea vieţii fiecăruia dintre noi. 

Dezvoltarea durabilă înseamnă şi satisfacerea nevoilor de bază ale oamenilor: locuinte, străzi, 

oportunitatea de implementare prin educaţie, informare, participare, sănătate, locuri de muncă. 

Toate acestea necesită o economie robustă, sănătoasă, capabilă să creeze mijloace necesare 

satisfacerii acestor nevoi atât în prezent cât şi în viitor. 

Pe scurt dezvoltarea durabilă presupune: 

 - un nou rol pentru autorităţile locale şi liderii comunităţii  

 - promovarea bunăstării sociale şi economice a membrilor comunităţii şi a calităţii 

mediului în zonele de rezidenţă 

 - implicarea şi consultarea localnicilor  şi a formelor de organizare a acestora 

 - dezvoltarea unei viziuni şi a unui plan pentru zonă impreună cu comunitatea locală 

 - dezvoltarea şi oferirea serviciilor care imbunătăţesc bunăstarea şi calitatea vieţii 

locuitorilor comunei 

 - autorităţile locale, organizaţiile neguvernamentale, organizaţiile comunitare şi de 

afaceri au nevoie în acest moment de facilitatori comunitari care sa fie capabili sa creeze puntea 

de legatură dintre politicile guvernamentale de dezvoltare şi nevoile şi dorinţele comunităţii 

locale. 
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De ce avem nevoie de o dezvoltare durabilă şi cine este responsabil? - Pentru realizarea 

tuturor celor mentionate mai sus e nevoie de aportul fiecăruia dintre noi fie că reprezentăm 

autorităţile, fie că suntem simpli cetăţeni angajaţi sau mici întreprinzători, fie că suntem 

organizaţi în grupuri locale, formale sau informale. Autorităţile locale ca puncte nodale şi lideri 

ai comunităţilor locale au un rol extrem de important. 

Realizarea dezvoltării durabile trebuie să fie dezideratul oricărei administraţii moderne şi 

trebuie să se reflecte în pregatirea strategiilor locale de dezvoltare durabilă pentru a promova şi 

imbunatăţi bunăstarea socială şi economică, calitatea mediului în zonele de rezidenţă, 

contribuind astfel la dezvoltarea durabilă a României pe ansamblu. 

Uniunea Europeană din care face parte şi Romania acordă o importanţă majoră spaţiului rural, 

importanţa reflectată de politicile şi programele promovate de acest for, unul din documentele 

de bază a tuturor acestor politici  şi programe este Programul de dezvoltare durabilă rurală a 

Uniunii Europene în acest cadru general şi au originea şi programele de finanţare pentru ţările  

membre UE programe de finanţare cum sunt: ISPA, PHARE, SAPARD ca şi fonduri de 

preaderare de care a beneficiat ţara noastră, dar mai ales fonduri structurale care vin în 

întimpinarea problemelor cu care se confruntă comunităţile rurale de la infrastructura până la 

educaţie, de la agricultura până la tradiţii.  

Pentru a accesa cu succes fondurile europene comunităţile locale dîn Romania trebuie sa fie 

pregătite, iar un prim pas în acest proces de pregatire este formularea unor strategii de 

dezvoltare durabilă care să dea masura nevoilor şi OPORTUNITĂŢILOR pe fiecare 

comunitate le are în parte. 

Unele concepte cheie cum ar fi dezvoltarea durabilă, identitatea comunităţii, siguranţa, 

serviciile de sănătate, asistenţă socială, devin din ce în ce mai prioritare pentru comunităţile 

locale. 

O provocare importantă o reprezintă dezvoltarea proceselor inovative bazate pe noi moduri de 

implicare a tuturor factorilor de decizie pentru a spori nivelul de participare şi pentru a satisface 

interesele comune ale tuturor cetăţenilor comunităţilor locale. 

Participarea cetăţenilor oferă o mai bună înţelegere a cerinţelor oamenilor. 

Obiectivele strategiei de dezvoltare durabilă se bazează pe următoarele principii : 

 1. DURABILITATE – condiţii mai bune de trai pentru populaţie precum şi condiţii de 

trai decent şi pentru sănătatea şi bunăstarea tuturor. 

 2. COMPETITIVITATE – permite dezvoltarea economiei proprii în context regional, 

naţional, promovarea unui sector privat productiv şi competitiv. 

 3. SPRIJIN FINANCIAR – putere financiara care să faciliteze accesul la o varietate de 

surse financiare pentru a satisface nevoile de investiţii şi dezvoltare 

 4. O BUNĂ ADMINISTRARE – reacţia eficientă şi efectivă la problemele comunităţii 

prin responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu societatea civilă 

Strategiile de dezvoltare locală sunt caracterizate de cel puţin 7 trăsături care sunt recomandate 

managerilor de la nivel local şi anume: 

- imagine asupra viitorului 

- creativitate 

- flexibilitate 

- activitate 
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- disponibilitate 

- orientare spre schimbare 

- orientare spre câstig durabil 

Strategia de dezvoltare locală este atât un proces de planificare, cât şi un proces care 

promovează parteneriatul în rândul diferiţilor actori pe plan local:  

 - administraţia publică locală,  

 - comunitatea locală 

 - sectorul privat  

 - reprezentanţii socieţătii civile 

Scopul principal este de analiza împreună problemele legate de dezvoltare, de imagine create 

pentru viitor, de mobilizare a resurselor, de elaborare a strategiilor de dezvoltare a proiectelor 

precum şi de implementare , monitorizare şi evaluare a acestora. 

Orice strategie de dezvoltare locală are o etapă introductivă care constă în diagnoza şi analiza 

principalilor indicatori din comunitatea pentru care se realizează strategia de dezvoltare. 

Punctul de pornire în dezvoltarea durabilă - În comunitatile mici cum sunt localitatile rurale 

actul decizional este mai direct şi implicarea oamenilor poate fi mai directa. 

Totodată degradarea mediului în comunităţile rurale a devenit gravă în ultima perioadă, 

comunităţile locale nu au primit fondurile necesare şi autoritatile locale fac faţă din ce în ce mai 

greu problemelor de mediu apărute (invazia deşeurilor, devastarea valorilor naturale, impactul 

agriculturii asupra mediului, poluarea apelor freatice) 

În acest context administraţia comunei Auşeu a conştientizat necesitatea depunerii tuturor 

efoturilor pentru implementarea de proiecte europene care să asigure fondurile necesare 

lucrărilor care se impun.Astfel ne găsim în situaţia în care majoritatea problemelor stringente 

de infrastructură, construcţii civile şi alimentare cu apă şi canalizare a satului Luncşoara se vor 

rezolva în decursul următoarelor luni calendaristice prin programul cu finanţare europeană pe 

măsura 3.2.2 axă care vizează dezvoltarea rurală. Pe fonduri europene, masura 3.5 s-a asfaltat şi 

drumul forestier care leagă satul Goşi de satul de vacanţă Gepiş-Codrişor şi de pădurile 

adiacente satului. Există astfel precedent şi viitorul nu poate fi altfel decât unul construit cu 

multă muncă şi atragere de fonduri europene cu menirea de a dezvolta comunitatea noastră. De 

asemenea se impune regularizarea albiei Crişului Repede în zona satelor Gheghie, Auşeu şi 

Groşi trebuie executată în cel mai scurt timp precum şi finalizarea regularizarii Vaii Gepişului 

din satul Groşi declarată zonă inundabilă, unde 123 case de locuit şi anexele aferente au fost 

expuse inundaţiilor. 

Se impune continuarea şi finalizarea lucrărilor la reţeaua de apă şi canalizare din satele Auşeu, 

Groşi, Cacuciu Vechi şi Gheghie, aceasta constituind o acţiune  prioritară a administraţiei 

publice locale, deoarece ne confruntăm cu lipsa apei în perioada secetelor şi considerăm că 

asigurarea apei potabile şi a canalizării constituie condiţiile minime obligatorii de civilizaţie 

pentru orice comunitate. 
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4.3 Dezvoltarea strategică şi elemente strategice  

Planificarea strategică este un proces de mai multe etape, prin care comunităţile pot să îşi 

creeze imaginea viitorului pornind de la conditiile prezente de potential şi resurse şi  traseaza 

căii de realizare a acelui viitor. Etapele necesare în planificarea strategică sunt urmatoarele: 

1 Evaluarea capitalului natural. 

2 Evaluarea capitalului antropic. 

3 Evaluarea capitalului social. 

4 Obiectivele Strategiei Locale de Dezvoltare. 

5 Planul Local de Acţiune pentru Dezvoltarea Durabilă  

6 Portofoliul de Proiecte Prioritare pentru perioada 2014-2020 

Pe baza profilului economic-social al zonei, echipa de proiect a sintetizat misiunea strategiei de 

dezvoltare locala şi a identificat directiile strategice şi domeniile prioritare de acţiune pentru 

urmatorii 8 ani.Strategia de dezvoltare urmareste –Creşterea bunăstării comunităţii locale în 

ansamblul ei. 

Pentru aceasta este nevoie de: 

-Economie locală diversificată ,dinamică şi eficientă; 

-locuri de muncă şi câştiguri decente pentru toată poulaţia activă; 

-stabilitate politică şi deschidere din partea autoritatilor locale şi centrale; 

-încurajarea îniţiativei şi creştera libertăţii de opţiune în toate domeniile; 

-condiţii favorabile existenţei umane şi servicii de bună calitate :locuinte,asistenţă medical, 

climat social echilibrat, posibilităţi pentru activităţi educative, culturale, sportive, recreative, 

religioase şi o calitate bună a mediului înconjurător. 

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în programul national, regional şi 

local de dezvoltare, Primăria comunei Auşeu işi va desfăşura activitatea în urmatoarele direcţii: 

        1. Identificarea programelor de finanţare europeană şi naţională  şi depunerea de 

proiecte în vederea atragerii de resurse financiare în zonă. 

        2. Susţinerea înfiinţării unor zone economice pentru creearea unor întreprinderi care să 

absoarbă forta de muncă existentă pe piaţă. 

        3. Atragera unor localităţi în programe de dezvoltare zonală cu beneficii pentru toţi 

partenerii implicaţi. 

        4. Învestiţii în  infrastructură care să permită dezvoltarea zonei. 

        5. Valorificarea resurselor naturale (păduri, terenuri agricole, balast şi pietriş potential 

turistic cultural-istoric, forţă de muncă). 

Condiţii de implementare a strategiei: 

-determinarea profilului socio–economic şi de mediu al comunei inclusiv identificarea 

problemelor cu care se confrunta comunitatea; 

-propunerea mai multor scenarii de dezvoltare; 

-stabilirea viziunii de dezvoltare ,a directiilor strategice şi a obiectivelor; 
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-acordul şi sustînerea planului de catre cetăţeni şi politicieni; 

-susţinerea dîn partea sectorului privat a strategiei dezvoltarii economice a serviciilor; 

-înformarea permanenta a cetăţenilor privînd progresul implementarii planului; 

-implicarea mass-mediei şi a O.N.G-urilor în disemînarea înformatiilor şi monitorizarea 

Strategiei. 

Elementele strategice  

Pornind de la starea actuală şi potenţialurile existente pentru dezvoltare ulterioară, considerăm 

că strategia trebuie să se adreseze, în mod deosebit următoarelor două domenii: 

1. Modernizarea continuă a condiţiilor de vieţuire a locuitorilor comunei(condiţii de locuit, 

educaţie, sănătate, cultură, acces la locuri de muncă, relaţii interumane bune); 

2. Crearea condiţiilor pentru asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare unui trai 

decent(utilizarea eficientă şi modernă a resurselor naturale, dezvoltare economică 

sănătoasă şi de durată, crearea de locuri de muncă modernizarea ofertei de servicii) 

Măsurile şi proiectele aferente acestor domenii vor trebui realizate în deplină 

concordanţă cu cerinţele de protecţie a mediului şi de protejare a ,, aurului verde,, al 

comunei. 

1. Modernizarea continuă a condiţiilor de vieţuire a locuitorilor comunei. Acţiunile 

majore pe care le avem în vedere în cadrul acestui domeniu sunt: 

a) Condiţii de locuit 

 finalizarea reţelei de alimentare cu apă şi de canalizare şi racordarea la acesteaa tuturor 

locuinţelor, instituţiilor şi firmelor de pe teritoriul comunei; 

- termen scurt - necesar de resurse financiare 

 finalizarea obiectivelor din proiectul cu finanţare europeană (asfaltare străzi, grădiniţă 

cu program prelungit, cămin cultural şi reţea de alimentare cu apă şi canalizare în 

localitatea Luncşoara)  

- termen 2014 –finanţare europeană (plus lucrările suplimentare care trebuiesc 

acoperite din bugetul local-resurse proprii); 

 modernizarea tuturor străzilor din comună care nu au fost incluse în programul cu 

finanţare europeană;   

- termen: mediu  - finanţare:fonduri proprii- fonduri alocate de consiliul 

judeţean; 

 asigurarea unor condiţii civilizate de locuit pentru comunităţile rome din satele Auşeu şi 

Luncşoara prin: - alocarea unor suprafeţe de teren pentru fiecare familie în scopul 

construirii unei locuinţe care să fie situată în apropierea facilităţilor(alimentarea cu 

energie electrică, apă, racordare la reţea de canalizare) 

 realizarea unor locuinţe tip, în colaborare cu organele judeţene şi nationale care au în 

răspundere integrarea romilor- ONG-uri, organizaţiile şi comunităţile romilor. 

- Termen-mediu Resurse- teren Primărie; financiare- prin colaborare cu 

Consiliul Judeţean Bihor. 

 Includerea comunei în proiectul de extindere a alimentării cu gaz metan (în situaţia 

reluării acestuia) şi stimularea locuitorilor pentru racordare la sistem, în vederea 
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îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi protejarea pădurilor prin reducerea necesarului de 

lemne pentru foc; 

 Creşterrea interesului unor investitori pentru dezvoltarea în zonă a unor întreprinderi 

mici şi mijlocii cazre au nevoie de o astfel de sursă de energie în procesul tehnologic. 

- Termen: Mediu-Lung Finanţare- guvernamentală-Consiliul Judeţean- privată 

pentru viitorii consumatori 

 Extinderea zonelor propice pentru construcţia de locuinţe sau firme prin transformarea 

unor drumuri agricole în drumuri comunale, modernizarea acestora şi aducerea 

facilităţilor(energie electrică, apă-canal) în lungul acestora. 

 Avem în vedere: drumul DN 1 Groşi- Auşeu-şi drumurile laterale, drumul pararel cu 

Crişul Repede, pe malul drept al acestuia între localităţile Gheghie, Auşeu şi Groşi. 

- Termen: Lung Resurse: Proprii 

b) Educaţie 

 Finalizarea grădiniţei cu program prelungit şi asigurarea funcţionării acesteia în condiţii 

foarte bune 

- Termen :Septembrie 2014 

- Finanţare: Europeană, locală la nevoie. 

 Reorganizarea şcolii gimnaziale Alexandru Roman, prin concentrarea claselor de 

acelaşi nivel de studii într-o singură localitate (va asigura reducerea costurilor pentru 

spaţii cu destinaţie comună, asigurarea de laboratoare, săli de sport etc.Totodată va 

asigura creşterea calităţii învăţământului, reducerea deplasărilor cadrelor didactice 

realizarea unor legături de prietenie între copiii din satele comunei, îmbunătăţirea 

condiţiilor de siguranţă a şcolii însă va necesita asigurarea mijloacelor şi finanţarea 

transportului elevilor între satele comunei) 

- Termen: mediu 

- Finanţare: guvernamentală prin Ministerul Educaţiei şi locală. 

 Modernizarea spaţiilor de învăţământ şi la nevoie construcţia unor spaţii noi care să 

corespundă cerinţelor obiectivului de mai sus; 

- Termen: Mediu 

- Finanţare: europeană dacă este posibil, guvernamentală şi locală 

 Analizarea posibilităţii includerii în curricula şcolară, în cadrul programei opţionale a 

unor materii conexate cu posibilele ocupaţii viitoare, pe plan local a a tinerilor 

- Termen: Scurt 

- Resurse: cele existente. 

 asigurarea spatiului necesar  si infiintarea  unui centru  de  formare  a persoanelor  

adulte  care sa aiba  in curricula inclusiv  cursurii pentru  fermieri  din comuna: 

- Termen-Scurt 

- Finanţare-spaţiile –fonduri propri 

 procesul educational-fonduri europene 
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 stimularea elevilor  merituosi  material  si financiar  prin  premii  ,asigurarea  fondurilor  

de participare  la olimpiade  si concursuri stintifice  si sportive  pentru  cei ale caror 

family nu dispun  de suficiente  venituri: 

- Termen-permanent 

- Finanţare- sponsorizări fundaţii, alte surse disponibile pe plan local. 

c)  Sănătate 

 conlucrarea  cu medicii de familie pentru  realizarea  la fiecare  cabinet  a unui  

microstationar cu 2-3 paturi  care sa  asigure  conditii pentru  tratamentul  de prima 

urgent pana  la sosirea  unui  mijloc de  transport  a pacientilor  la o unitate   

spitaliceasca. 

- Termen-scurt 

- Fonduri- resurse  proprii 

 

 Crearea  conditiilor impreuna  cu  scoala   si medicii  de  familie, pentru  asigurarea  

unui  minim de  cunostinte  necesare  elevilor  cu privire  la regulile  de igiena 

individuala  si colectiva ,prevenirea  imbolnavirilor ,masuri de prim ajutor in caz de  

accidente ,inclusive  notiuni de educatie  sexual  pentru  elevii din clasele a VIIa şi a 

VIII a. 

- Termen- incepand  cu anul şcolar 2014-2015 

- Fonduri – din resurse proprii pentru  plata  orelor)daca va fi cazul 

 asigurarea  unui mijloc  de transport  cu  dotare  tehnică medicală  minimă pentru  

intervenţia medicilor de familie în caz de urgenţe cu persoane netranspotabile, 

accidente,etc 

- Termen-mediu 

- Resurse-proprii 

 realizarea prin asistentii  sociali a unor  programe  de   minimă  educatie  sanitară, 

igienă, îngrijirea copilului, etc.care să se adreseze colectivităţilor de etnie romă care 

locuiesc pe teritoriul  comunei. 

- Termen  -scurt 

- Finantare-fonduri proprii, fonduri europene, buget de stat 

d) Cultura şi sport 

 finalizarea  realizării(renovarii) caminelor culturale  in toate localitatile  comunei  şi  

dotarea  acestora cu  mijloacele necesare desfăşurării unor activitătii culturale 

(spectacole,film,reuniuni,expozitii artistice ale elevilor etc) 

- Termen-Mediu 

- Finantare-fonduri europene,fonduri proprii 

 aducerea in   activitate  a unor  traditii folclorice, obiceiuri, porturi  populare, in  special  

prin implementarea  şcolii ( de catre elevi  şi profesori) şi a bisericilor. 

 finalizarea bazei sportive în curs de realizare şi omologarea acesteia pentru  

desfăşurarea unor competiţii sportive. 
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- Termen-scurt 

- Resurse -proprii 

 înfiinţarea unor echipe sportive  ale comunei (fotbal, handbal, baschet, etc) care să 

poată participa în competiţii locale şi judeţene şi care să angreneze tinerii comunei 

(baieţii si fetele) 

- Termen- mediu- lung 

- Finanţare –locală (sponsorizări) 

e) Acces  la  locuri de muncă 

 se va realiza prin  obiectivele  prevazute  la punctele a) şi b) precum şi  prin cel e 

prevazute la dezvoltarea economiei  locale. 

f) Relatiile interumane bune. 

 continuarea întâlnirilor periodice (cel puţin odată pe trimestru) a organelor 

administraţiei locale  (primar, viceprimar, consilieri) cu cetăţeni  din  fiecare  localitate 

a comunei în scopul informări acestora privind activitatea  administraţiei şi colectarea 

de propuneri din partea cetăţenilor. 

- Termen-permanent 

- Resurse-proprii 

 implicarea unor cetăţeni din fiecare localitate prin cooptarea acestora în grupuri de 

lucru, pentru realizarea obiectivelor din acest proiect de dezvoltare durabilă. 

 elaborarea în baza legislaţiei în vigoare a unor reguli şi norme sociale de convieţuire 

civilizată, respectarea proprietăţilor private şi publice, utilizarea corectă a domeniului 

public, participarea cetăţenerasă la realizarea unor lucrări de întreţinere curentă a 

domeniului public (şanţuri, drumuri, clădiri,etc.) 

- Termen-scurt 

- Resurse –proprii 

2. Crearea condiţiilor pentru  asigurarea  resurselor  material  şi  financiare necesare 

unui trai decent pentru  locuitorii comunei . 

a) Utilizarea  eficientă  şi  modern a resurselor  natural  ale comunei. 

 stimularea proprietarilor de terenuri agricole pentru înfiinţarea unor asociaţii cu profil 

agricol, pomicol, zootehnic astfel încât prin specializarea şi utilizarea unor tehnologii 

moderne să se asigure o utilizare eficientă a potenţialului agricol, în care scop se vor 

organiza întâlniri cu experţi pe domenii pentru aducerea informaţiilor în rândul 

locuitorilor comunei. 

 se vor organiza vizite ale unor  grupuri de cetateni in zone în care  funcţionează 

asociaţii agricole  de success. 

 se va facilita realizarea unor studii tehnico-economice care să ofere variante optime de 

organizare şi funcţionare şi variante de cultură şi activităţi cu potenţial real de success 

economic. 

 se va sprijini înfiinţarea unor mici întreprinderi agro-industriale private care să 

valorifice produsele agricole, pomicole, zootehnice. 
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 se va acorda sprijin pentru obtinerea de consultanţă de specialitate pentru accesare de 

fonduri europene mai ales nerambursabile in scopul realizării obiectivelor  pe care şi le 

propun intreprinzătorii. 

- Termen-mediu-lung 

- Resurse-locale,private, fonduri europene. 

 utilizarea terenurilor degradate din zona fostei alibi a râului Crişului Repede pentru 

exploatarea şi valorificarea agregatelor de râu (pietriş,balastru,nisip), iar in zonele 

escavate ,realizarea unor lucii de apa cu destinaţie piscicolă şi de agreement. 

- Termen-mediu 

- Resurse-private,fonduri europene,pentru pisciculturi. 

 conlucrarea cu asociaţiile de păduri şi păşunat şi cu proprietarii de păduri de pe raza 

comunei în scopul asigurării exploatării complete, legale şi cu respectarea condiţiilor de 

producţie a mediului a resurselor pădurii (lemn, fructe de pădure, ciuperci,vânat, etc) 

precum şi pentru punerea în valoare a unor zone cu potenţial turistic (modernizarea şi 

extinderea reţelei de drumuri spre aceste zone, asigurarea utilităţilor în zonă-energie 

electrică, apă, salubritate). 

- Termen- mediu şi lung 

- Resurse –private,eventual fonduri europene. 

 popularizarea noii legislaţii în domeniul forestier imediat ce aceasta va fi promulgată şi 

urmărirea respectării acesteia de către toţi cetăţenii comunei. 

- Termen-scurt 

- Resurse-proprii 

b) Dezvoltarea economică, sănătoasă şi crearea de locuri de muncă. 

 acordarea de sprijin pentru firmele care au sediul şi îşi desfaşoară activitatea pe 

teritoriul comunei pentru buna funcţionare şi eventual dezvoltarea afacerii acestora. 

- Termen-permanent 

- Resurse-locale 

 oferirea unor facilităţi, concesionări de teren, facilitarea unor arendări, drumuri de acces 

în zonele de interes, utilităţi pentru potenţialii investitori din comună şi din afara ei 

pentru înfiinţarea unor întreprinderi mici şi mijloci pe raza comunei care să valorifice 

resursele locale. 

- Termen-permanent 

- Resurse-private ,fonduri europene. 

 înfiinţarea unui ”incubator de afaceri” în care prin utilizarea fondurilor europene, 

doritorii să fie instruiţi şi ajutaţi pentru deschiderea unei afaceri private(persoană fizică 

autorizată, mic întreprinzător, etc) 

- Termen-mediu 

- Resurse-fonduri europene,private,locale. 

c) Modernizarea ofertei de servicii. 
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 îmbunătăţirea modului de lucru cu cetăţeanul în cadrul primăriei prin realizarea fizică 

ca unui spaţiu (birou)destinat lucrului cu publicul. 

- Termen-scurt 

- Resurse-locale 

 verificarea periodică a personalului de specialitate din primărie privind cunoaşterea şi 

modul de îndeplinire a atribuţiilor pe care le are potrivit fişei postului. 

- Termen-permanent. 

 ridicarea nivelului de pregătire a personalului prin  trimiterea  la  cursuri de specialitate 

utile domeniului de responsabilitate. 

- Termen-permanent. 

- Resurse-Proprii. 

 conlucrarea cu organele de specialitate cu atribuţii de control, pentru verificarea 

periodică a calităţii produselor şi serviciilor oferite populaţiei de către firmele ce îşi 

desfăşoară activitatea pe plan local. 

- Termen-permanent 

- Resurse-locale.  

Apreciem că obiectivele incluse în acest program sunt realiste şi necesare  şi majoritatea lor pot 

fi realizate în următorii 8-10 ani ,perioada de timp  la finalul  căreia  comuna Auşeu, va avea o 

cu totul altă faţă ,iar cetăţenii se vor simţi bine locuind in ea. 

Desigur ,realizarea acestui program necesită o muncă şi capacitate managerială deosebite, 

angrenarea unui număr cât mai mare de locuitori ai comunei la acest efort de modernizare, 

cooptarea angajarea în diferite etape şi pentru diferite obiective a unor experţi (firme de 

consultanţă) şi bineînţeles un plan financiar realist şi bine pus la punct. 

 

1.Populatia şi nevoile sociale. 

2.Demografie 

Probleme 

- Îmbătrânirea actuală a populaţiei 

- Depopularea datorită deplasării în special a tinerilor cu studii medii sau superioare 

spre centrele urbane sau în străinătate 

- Spor natural negativ 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- Condiiii de viaţă decente pentru tineri atât pentru cei din localitate cât şi pentru cei 

din exterior dornici să se stabilească în comună 

- Condiţii decente şi facilităţi pentru familiile tinere cu copii. 

- Creşterea calităţii vieţii 

- Crearea unor noi locuri de muncă odată cu dezvoltarea economiei locale 

- Demararea unor programe de instruire şi conversie profesională 
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- Acordarea unor îndemnizaţii pentru tineri la căsătorie 

- Acordarea de către autorităţile locale a unor terenuri pentru construcţia de case la 

solicitarea tinerilor căsătoriţi 

 

3. Starea de sănătate 

Probleme 

- Cadrele medicale şi auxiliare insuficiente 

- Dotarea dispensarelor medicale trebuie îmbunătăţită 

- Drumurile de acces pentru deplasarea la domiciliul pacienţilor sunt precare uneori 

impracticabile 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- Acces facil la serviciile medicale de calitate promte şi suficiente 

- Educarea populaţiei privind starea generală de sănătate şi modalităţile de aduce o 

viaţă sănătoasă 

- Eliminarea factorilor de perturbare a vieţii 

- Prezentarea pacienţilor la controlul periodic anual  

- Dotarea corespunzătoare a cabinetelor medicale 

- Acordarea  pentru pensionari şi copii, precum şi pentru bolnavii cronici a      

                  medicamentelor compensate şi gratuite 

            -    Programe judetene şi locale privind prevenirea îmbolnăvirii 

  

4. Starea de ocupare a forţei de muncă 

Probleme 

- Nivelul relativ ridicat al şomajului situat sub nivelul mediu din zonele rurale în   

judeţul Bihor 

- Mentalitatea faţă de schimbare şi reconversie profesională 

- Numărul insuficient al locurilor de muncă pe plan local şi zonal 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- Locuri de muncă suficiente şi în domenii variate de activitate cu venituri 

îndestulătoare pentru satisfacerea nivelului de trai 

- Posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesională în domeniile căutate pe 

piaţa forţei de muncă  

- Sustinerea iniţiativei private în vederea creerii de noi locuri de muncă 

- Dezvoltarea industriei uşoare şi prestările de servicii care să contribuie la creşterea 

economică locală şi creerea de locuri de muncă 

- Demararea unor proiecte de infrastructură locală şi folosirea forţei de muncă proprii 
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5. Educatie  

Probleme 

- Constrângeri materiale datorate bugelelor mici alocate de către autorităţi pentru 

sustinerea actului educaţional 

- Infrastructură uzată necorespunzătoare desfăşurării actului profesional 

- O parte din personal fiind semicalificat 

- Nu toate cadrele didactice sunt titulare pe post 

- Lista posibilităţilor de formare continuă pentru adulţi 

- Grad redus de asociativitate  

- Distanţele relativ mari de parcurs de către elevi până la şcoală 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- Accesul la un sistem educaţional performant flexibil şi adaptat nevoilor din mediul 

rural 

- Posibilitatea neîngrădită de împlinire individuală prin educaţie 

- Infrastructură şi bază materială suficientă şi capabilă să satisfacă nevoile legate de 

actul educaţional 

- Revitalizarea organizaţiilor civice existente 

- Construcţia unei grădiniţe şi a sălii de sport la Școala Generală cu cls. I-VIII 

Luncşoara 

- Construcţia unei clădiri pentru grădinită şi cls. I – IV în localitatea Auşeu 

- Reabilitarea şi modernizarea Scolii Generale  cu cls. I – VIII Auşeu 

- Reabilitare termică la Scolile Generale  cu cls.I – VIII Luncşoara şi Auşeu 

- Înlocuirea tâmplăriei, refacerea acoperişului, dotarea cu mobilier corespunzător 

revizuirea instalaţiilor de apă 

- Seminarii şi programe de formare şi instruire în domeniul managementului turistic, 

cultural, sportiv, prestări servicii şi tehnologia informaţională 

6. Cultura 

Probleme 

- Infrastructură şi bază materială în declin 

- Resurse fînanciare insuficiente pentru practicare şi revitalizarea unor obiceiuri şi 

forme de exprimare cultural-tradiţionale 

- Acces dificil şi restrictiv la sursele de informare (cărţi, internet,mass media) 

- Abandonul practicilor populare tradiţionale mai ales în ceea ce priveşte portul 

popular, cântecul şi dansul popular, precum şi a obiceiurilor tradiţionale 

- Starea precară a căminelor culturale locul de desfăşurare a acestor programe şi 

evenimente culturale 

Obiective pe termen mediu şi lung 
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- Demararea unor programe cu finaţare guvernamentală, judeţene şi locale pentru 

promovarea, susţinerea şi păstrarea obiceiurilor tradiţionale locale cum ar fi : 

constituirea de asociaţii şi fundaţii cu caracter cultural, înfiinţarea grupurilor şi 

ansamblelor folclorice locale 

- Practicile tradiţionale revitalizate şi capabile de a fi transmise nealterate generaţiilor 

viitoare 

- Promovarea şi păstrarea portului popular, cântecului şi dansului 

- Reabilitarea şi construcţia de noi aşezăminte culturale 

- Sustinerea prin diferite programe de către autorităţile locale a  tradiţiilor culturale ( 

portul popular tradiţional, obiceiurile locale ). 

7. Sport 

Probleme 

- Starea precară a bazelor sportive  necesare practicării sportului individuale şi 

colective 

- Importanta minoră acordată de către autoritătile locale şi de către sistemul 

educaţional activităţilor sportive organizate 

- Lipsa resurselor financiare necesare reamenajării bazelor sportive existente 

- Lipsa dotării terenurilor de sport şi a bazelor sportive 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- Construcţia unei săli de sport în comuna Auşeu dotată cu toate utilităţile 

- Demararea unui proiect pentru constructia unei baze sportive nouă în comuna Auşeu 

- Dotarea corespunzătoare a bazelor sportive existente pentru a asigura funcţionarea 

acestora 

- Practicarea sporturilor individuale şi de echipă şi asigurarea cu baze materiale 

corespunzătoare 

- Sprijinirea de către autorităţile locale prin bugetul propriu a echipei de fotbal a 

comunei Auşeu atât la nivelul seniorilor cât şi la nivelul juniorilor 

8. Infrastructură 

a) Dotări edilitare 

Probleme 

- Clădirile administrative necesită reparaţii şi dotări corespunzătoare 

- Serviciile publice deficitare datorită lipsei infrastructurii necesare 

- Lipsa fondurilor necesare reabilitării clădirilor existente 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- dotarea clădirilor edilitare  la standarde UE 

- Dotări edilitare functionabile şi capabile să deservească cetăţenii comunei în 

condiţii civilizate 

b) Alimentarea cu apă curentă şi canalizare 
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Probleme 

- Nu există în acest moment un sistem centralizat de alimentare cu apă şi nici 

canalizare la nivelul comunei Auşeu 

- Alimentarea cu apă potabilă se face îndividual din fântâni proprii, existente în 

fiecare gospodărie 

- Nu există la toate gospodăriile bazine vidanjabile sau fose septice 

- Deversarea apelor reziduale menajere se face pe anumite zole în locuri neamenajate 

ceea ce poate duce la poluarea unor cursuri de apă 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- Autoritătile locale ale comunei Auşeu au demarat un proiect de alimentare cu apă 

curentă şi canalizare pentru satele Auşeu, Groşi, Gheghie şi Cacuciu Vechi având 

finantarea aprobată prin fonduri guvernamentale această investitie este în curs de 

execuţie şi urmăreste racordarea tuturor gospodăriilor cetăţenilor din satele 

menţionate la sistemul de apă curentă şi canalizare 

- Reţeaua de apă şi canalizare din satul Luncşoara a fost cuprinsă în finanţarea 

europeană în valoare de 2,5 milioane de euro, pe care administraţia locală a reuşit să 

o acceseze şi localitatea va dispune de aceste utilităţi în scurt timp odată cu 

încheierea mai sus menţionatului proiect.(a doua jumătate a anului 2014) 

 

c) Drumuri şi transport 

Probleme 

- Starea tehnică necorespunzătoare a drumurilor comunale şi sătesti 

- Fonduri locale insuficiente pentru construirea şi întreţinerea drumurilor 

- Dependenţa financiară de fondurile alocate de la Consiliul Judeţean 

- Transportul public local slab dezvoltat 

- Accesul greu realizabil la unele zone forestiere  

- Lipsa trotuarelor pietonale pe E 60  şi a drumurilor laterale pentru utilaje agricole 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- Continuarea proiectelor de modernizare şi reabilitare a drumurilor comunale şi a 

celor secundare din cadrul comunei 

- Urgentarea demersurilor privind finantarea acestor lucrări prin diferite programe 

europene şi fonduri guvernamentale 

- Asigurarea unui transport local modern care să satisfacă nevoile cetătenilor din 

comuna Auşeu 

 

d)Telefonie şi servicii postale  

Probleme 

- Telefonia fixă este bine reprezentată. 

- Telefonia mobilă este bine reprezentată şi acoperă întreagul areal al comunei Auşeu 
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Obiective pe termen mediu şi lung 

- Servicii postale diversificate şi promte. 

- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de internet şi telefonie fixă prin alinierea la 

noutăţile tehnice care intervin frecvent în acest domeniu. 

 

9. Economia 

a) Industria 

Probleme 

- Resurse financiare însuficiente pentru dezvoltarea învestitiilor autohtone şi străine 

împiedică creşterea economică la nivel local, echipamentele şi tehnologiile actuale 

sunt învechite şi poluante 

- Există tendinţa de monoindustrializare 

- Lipsa unei stategii de dezvoltate economică locală                                     

Obiective pe termen mediu şi lung 

- Industrie diversificată, dinamică şi capabilă să ofere posibilitatea de împlinire 

profesională şi materială a locuitorilor comunei 

- Industrie performantă generatoare de venit 

- Industrie nepoluantă şi durabilă 

- Programe locale privind stimularea întreprinzătorilor privaţi în vederea prestărilor 

de servicii 

- Facilitatea obţinerii terenurilor şi spaţiilor comerciale şi scutirea temporară de 

anumite taxe locale pentru societăţile comerciale nou înfiinţate 

- Elaborarea unei strategii locale prin care să fie cunoscute OPORTUNITĂŢIle de 

afaceri şi facilităţile acordate învestitorilor. 

 

b) Agricultura 

Probleme 

- Resursele financiale insuficiente dezvoltării sistemului agricol 

- Investiţiile în agricultură sunt foarte reduse 

- Utilaje agricole învechite, rudimentare şi tehnologii neperformante 

- Media de vârstă ridicată a celor care se ocupă de activităţi agricole 

- Parcelarea terenului ( suprafeţe mici de teren ce nu pot fi lucrate mecanizat) şi 

probleme legate de poseşiune 

- Degenerarea raselor de animale şi scăderea gradului de servicii medical veterinare 

- Scăderea productivităţii datorită tehnologiilor depăşite şi rudimentare aplicate în 

agricultură la nivel local 

- Piaţa de desfacere relativ redusă 
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- Costurile foarte ridicate necesare lucrărilor agricole face ca rentabilitatea să fie 

scăzută 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- Practici de agricultură durabilă adaptate condiţiilor climaterice şi solului din 

comuna Auşeu 

- Activităţi agricole diversificate şi aducătoare de venit 

- Strategia locală privind asocierea producătorilor în vederea lucrării eficiente a 

terenurilor 

- Dotarea agricultorilor individuali şi a fermelor agricole cu utilaje agricole moderne 

- Accesarea fondurilor acordate sectorului agricol pentru procurarea utilajelor 

agricole moderne  

- Acordarea de către stat a subventiilor pentru agricultură 

 

c) Comertul şi Serviciile 

Probleme 

- Unităti comerciale mici, puţini angajaţi şi profit scăzut 

- Diversitate redusă, majoritatea orientate spre alimentaţie publică, magazine 

alimentare şi baruri 

- Activităţi de marketing reduse 

- Valorificarea slabă a resurselor locale 

- Lipsa resurselor financiare necesare dezvoltării comerţului şi prestărilor de servicii 

- Unităţile prestatoare de servicii şi cele care practică comerţul nu sunt suficient 

stimulate şi nici nu beneficiază de facilităţi. 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- Diversificarea obiectivului de activitate a firmelor 

- Utilizarea eficientă a resurselor locale 

- Promovarea unor tehnici eficiente de marcheting 

- Orientarea spre agroturism şi turism 

- Elaborarea unei strategii locale privind promovarea, sustinerea şi facilitarea 

serviciilor şi comerţului 

- Sprijin din partea autorităţilor locale privind demararea unor proiecte pentru 

dezvoltarea comerţului şi întreprinderilor mici 

- Scutirea sau reducerea parţială de unele taxe locale pentru firmele nou înfiinţate 

- Facilitarea obtinerii unor terenuri şi spatii pentru înfiinţarea de noi societăţi 

 

d) Turismul  şi agroturismul 

Probleme 
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- Nu există în prezent ferme agroturistice autorizate 

- Lipsa unor produse turistice coerente 

- Lipsa personalului calificat în turism 

- Lipsa fondului pentru finantare 

- Promovarea şi sustinerea insuficientă a fermelor agroturistice 

Obiective pe termen mediu şi lung 

- Practicarea unui turism integrat cu pachete turistice integrate 

- Realizarea unor programe de pregătire pentru practicanţii de agroturism 

- Realizarea unor servicii turistice complete şi diversificate 

- Adoptarea unor măsuri eficiente pentru promovarea agroturismului 

- Sustinerea de către autorităţile locale a persoanelor fizice şi juridice care investesc 

în sectorul turistic 

- Acordarea de facilităţi pentru autorizarea noilor ferme de agroturism, precum şi 

încurajarea construirii de noi pensiuni 

- Dezvoltarea turismului şi agroturismului în zona turistică Gepiş 

- Promovarea unui proiect privind dezvoltarea ca zonă turistică pe Valea Omului din 

satul Auşeu 

 

e) Mediul înconjurător 

Probleme 

- Degradarea solului 

- Poluarea  apei datorită lipsei unui sistem de epurare a apei uzate 

- Sistemul de gestionare a deşeurilor necorespunzător 

- Necunoaşterea de către cetăţenii comunei  a normelor de mediu şi a legislaţiei în 

vigoare 

- Educaţie ecologică redusă 

- Managementul deficitar al ariilor protejate 

- Scăderea suprafeţelor împădurite 

- Obiective pe termen mediu şi lung 

- Promovarea practicilor de agricultură ecologică 

- Realizarea unui sistem de epurare a apei uzate 

- Realizarea unor cursuri de educatie ecologică 

- Curăţirea cursurilor de apă şi a domeniului public 

- Montarea coşurilor de gunoi şi a europubelelor ecologice în număr suficient de mare 

pentru colectarea gunoaielor menajere 

- Crearea unor mecanisme de colectare selectivă a desşeurilor 
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- Împădurirea suprafeţelor degradate 

- Gestionarea eficientă a ariilor protejate 

 

4.4 Obiective specifice 

Pentru perioada de referinţă 2014-2020, obiectivele specifice ale localităţii Auşeu, judeţul 

Bihor sunt în consens cu strategia şi obiectivele Uniunii Europene pentru România, cu 

transpunere de la nivelul macro al uniunii la nivelul micro al localităţii. Astfel Consiliul local al 

comunei Auşeu, judeţul Bihor a luat hotărârea ca pentru perioada 2014-2020, obiectivele 

specifice pentru dezvoltare să fie armonizate cu următoarele obiective inegrate: 

 

Denumirea obiectivului integrat în 

conceptul UE pentru perioada 2014 - 2020 

Obiectivul specific al localităţii Auşeu, 

judeţul Bihor pentru perioada 2014 – 2020 

1.Asigurarea calităţii 

şi sustenabilităţii finanţelor Publice - 

Statele membre trebuie sa aplice strategii de 

consolidare bugetara (SCB) pe termen lung, 

începând cu 2011, în conformitate cu 

obiectivele Pactului de Stabilitate si Crestere 

(PSC) si cu recomandarile adresate în cadrul 

procedurii de deficit excesiv si/sau prin 

Memorandumurile de întelegere pentru 

sustinerea balantei de plati. Indicatorul de 

referinta trebuie sa ajunga la 0,5% din PIB-ul 

anual, iar datoria externa trebuie sa 

înregistreze o tendinta de descreştere. 

 

2. Abordarea 

dezechilibrelor economice - Statele membre 

trebuie sa gestioneze dezechilibrele 

nesustenabile prin masuri în domeniul 

politicilor fiscale, reforme structurale 

adresate pietelor de servicii financiare si de 

produse (inclusiv fluxul de productivitate 

care majoreaza capitalul si cererea interna de 

produse), precum si pietelor muncii. Statele 

membre trebuie sa încurajeze crearea unor 

conditii cadru adecvate pentru sistemele de 

negociere a salariilor (inclusiv a salariilor 

minime), în concordanta cu evolutia costului 

muncii, stabilitatea preturilor, tendintele 

productivitatii muncii si nevoia de reducere a 

dezechilibrelor externe.Acestea trebuie sa 

raspunda disparitatilor regionale în termeni 

de crestere aperformantelor economice ale 

regiunilor. 

local prin promovarea valentelor turistice si 

economice a zonei 

- Achiziţionarea unui teren între 

Gherghie şi Luncşoara pentru 

dezvoltarea unui parc industrial 

- Amenajarea zonei turistice Valea 

Omului din satul Auşeu  

- Promovarea opotunităţilor 

teritoriului comunei Auşeu  

- Promovarea turismului rural 

practicat în comuna Auşeu  

 

 

cadrul comunei Auşeu, judeţul Bihor se vor 

creea locuri de munca in plus realizanduse 

venituri suplimentare atat pentru populatie si 

dezvoltarea microeconomiei zonale cat si 

pentru suplimentarea veniturilor prin 

impozite si taxe. 
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3: Reducerea 

dezechilibrelor în zona Euro - 

Dezechilibrele macro-economice din zona 

euro trebuie tratate într-o maniera unitara si 

monitorizate periodic în cadrul Euro-

grupului. Statele membre ar trebui sa elimine 

barierele institutionale pentru a permite 

ajustari flexibile ale preturilor si salariilor în 

conformitate cu conditiile de pe piata. 

 

 

4: Optimizarea 

sprijinului pentru cercetare-dezvoltare si 

inovare, consolidarea triunghiului 

cunoasterii si eliberarea potentialului 

economiei digitale Statele membre trebuie sa 

asigure investitii publice adecvate si eficiente 

orientate catre stimularea CDI în sectorul 

privat, rezolvarea aspectelor sociale si 

eficientizarea sistemelor nationale de CDI. 

Reforma în CDI trebuie sa promoveze 

excelenta, specializarea inteligenta, 

integritatea stiintifica, să consolideze 

cooperarea între universităţi şi instituţii de 

cercetare/întreprinderi si sa dezvolte retele de 

difuzare a cunostintelor.Politicile CDI trebuie 

plasate în contextul UE de eliminare a 

fragmentarii pietei. Astfel sistemele nationale 

de finantare si de achizitii publice trebuie 

simplificate pentru a contribui la facilitarea 

cooperarii transfrontaliere,transferului de 

cunostinte si la 

 mobilitatea cercetatorilor si studentilor, iar 

inovarea trebuie plasata în centrul tuturor 

politicilor sectoriale. Pentru stimularea CDI 

în sectorul privat, statele membre trebuie sa 

îmbunatateasca conditiile-cadru pentru 

mediul de afaceri, sa combine stimulentele 

fiscale si alte instrumente financiare pentru 

cresterea accesului la finantare, sa încurajeze 

cererea pentru eco-inovare, sa asigure 

protecţia drepturilor de proprietate 

intelectuala, sa promoveze difuzarea si 

utilizarea internetului de mare viteza si sa 

pregateasca forta de munca înalt calificata. 

 

 

privind dezvoltarea economica si 

institutionala sta faptul ca realizarea 

proiectelor de investitii propuse in prezentul 

document se vor realiza premizele asezarii 

unei vieti economico sociale stabile si 

durabile, cu riscuri si dezechilibre minore. 

 

 

 

In cadrul dezvoltarii parcului industrial se 

vor creea conditiile de aplicare a activitatilor 

de cercertare – dezvoltare ca solutie de varf 

pentru asigurarea unui plus in veniturile 

realizate, ca scop final al activitatii 

economice. Se constata constientizarea 

faptului ca numai activitatea creativa de 

produse noi si strategii noi economice va 

asigura plusvaloarea produselor pe piata 
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5: Utilizarea mai 

eficienta a resurselor si reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de sera - Statele membre 

trebuie sa dezvolte infrastructuri de transport 

si energie inteligente si interconectate, în 

contextul mobilizarii fondurilor UE în 

vederea asigurarii cresterii productivitatii. 

localitatea Auşeu, Judeţul Bihor de a reduce 

utilizarea combustibilului lemnos pentru 

incalzirea locuintelor, a institutiilor 

administrative, educationale si sociale 

precum si a pregatirii hranei prin realizarea 

unui sistem de alimentare cu gaze naturale, 

are ca efect reducerea semnificativa a 

sacrificarii forestiere ceea ce va conduce la 

reducerea emisiilor de CO2 si oxigenarea 

aerului intregii zone cu impact puternic atat 

din punct de vedere ecologic cat si turistic. 

 

4.5 Priorităţi  

Comuna Auşeu, judeţul Bihor prin Consiliul Local al comunei are în vedere ca priorităţi 

privind strategia de dezvoltare o serie de investiţii menite să asigure o dezvoltare durabilă a 

zonei, în primul rând prin dezvoltarea sectorului turistic utilizând avantajul zonei, strategice ce 

cuprinde asigurarea utilităţilor şi infrastructurii necesare,  dezvoltarea unor parcuri 

industriale ce vor conduce la incurajarea activitatii economice a IMM urilor din zonă dar şi la 

crearea unor noi locuri de muncă. De asemenea se vor dezvolta şi sectoarele cu activităţi 

culturale şi educaţionale. Astfel se desprind următoarele invesţii prioritare: 

Comuna Auşeu îşi propune să devină o comună dezvoltată din punct de vedere economic şi 

social prin mai buna valorificare a resurselor locale şi atragerea investiţiilor şi investirorilor 

privaţi, spijinirea acestora prin facilitarea acordării spaţiilor necesare desfăşurării activităţii. De 

asemenea are în vedere reabilitarea infrastructurii de tip rural în vederea creerii unui standard 

de viaţă decent pentru toţi lo9cuitorii comunei. Dezvoltarea turismului şi agroturismului fiind 

de asemenea o prioritate pentru autorităţile locale. Menţinerea şi promovarea investiţiilor 

privind portul popular, cântecul şi dansul popular, precum şi a obiceiurilor 

tradiţionale(colindatul, haba sătească, viflaiemulturca etc.). 

Ca şi priorităţi amintim:  

- Cresterea vizibilitătii comunei Auşeu în tară şi în lume prin dezvoltarea turismului, 

agroturismului, atragerea turistilor români şi străîni, a învestitorilor, precum şi 

promovarea proiectelor locale în înfrastructură, turism, sănătate, educatie, domeniul 

economic, social  şi cultural 

- Formare profeşională în domeniul turismului rural pentru câti mai multi locuitori ai 

satelor comunei Auşeu 

- Revigorarea traditiilor locale, ansambluri de muzică pupulară, dansuri, port 

popular,mestesuguri, cu efecte asupra ocupării profeşionale 

- Stoparea degradării mediului ambiant datorită unor activităti economice poluante, 

gatăre, cazane, deseuri solide 

- Cresterea valorii adăugate a produselor şi resurselor locale, exploatarea acestora în 

vederea dezvoltării unei economii locale ce crează ocupare profeşională 
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În cadrul elaborarii strategiei de dezvoltare a localităţii Auşeu, judeţul Bihor au fost făcute 

corelaţiile cu priorităţile la nivel naţional pentru perioada 2014-2020 în viziunea strategiei 

Europa 2020. Astfel menţionăm aceste priorităţi Europa 2020 pentru a evidenţia şi a susţine 

planul de dezvoltare al localităţii pentru perioada mentionata 2014-2020, precum şi pentru a 

evidenţia importanta tipurilor de investitii enumerate mai sus: 

4.5.1. Ocuparea fortei de munca 

Rata de ocupare asumată de România trebuie să ajungă la 70% pentru grupa de vârstă 20 – 64 

ani la orizontul anului 2020. Măsurile prioritare vizate în acest sens sunt grupate pe 4 directii de 

acţiune: 

a) Îmbunătăţirea funcţionării pieţei muncii  

- flexibilizarea relaţiilor de muncă în contextul abordării naţionale a principiilor flexisecurităţii 

- flexibilizarea relaţiilor de muncă 

b) Facilitarea tranziţiilor de la somaj sau inactivitate către ocupare - asigurarea tranziţiei rapide 

de la perioadele de şomaj sau inactivitate către ocuparea unui loc de muncă 

c) Consolidarea competenţelor profesionale ale fortei de muncă 

- stimularea formarii profesionale continue (FPC) 

 – sprijinirea formării profesionale a angajaţilor, facilitarea accesului persoanelor aparţinând 

grupurilor vulnerabile la FPC, implicarea partenerilor sociali în planificarea ofertelor de 

educaţie şi formare pentru a realiza convergenţa între sistemul educaţional şi cerinţele pieţei 

muncii. 

d) Integrarea pe piaţa muncii a persoanelor rezidente în mediul rural, a tinerilor şi a femeilor 

- diversificarea activităţilor economice în mediul rural şi modernizarea sectorului agricol  

- dezvoltarea activităţilor economice, îmbunătăţirea infrastructurii fizice în spatiul rural şi a 

accesului populaţiei la serviciile publice de bază; 

- promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilorşsi femeilor 

- dezvoltarea infrastructurilor de afaceri, înfiinţarea de întreprinderi de către tineri şi 

promovarea antreprenoriatului în rândul femeilor. 

4.5.2. Cercetare, dezvoltare, inovare ,CDI 

Asumarea obiectivelor strategiei Europa 2020 implică, pentru România, recuperarea decalajelor 

faţă de actualul nivel mediu atins în UE pentru 26 investiţiile în CDI . Nivelul investiţiilor în 

cercetare şi dezvoltare (sectoarele public şi privat) trebuie să atingă 2% din PIB în anul 2020. 

Pentru atingerea ţintei asumate au fost identificate 3 direcţii principale de acţiune: 

a ) întărirea capacitătii şi a performanţelor sistemului CDI 

 - dezvoltarea numerică şi calitativă a resurselor umane pentru cercetare 

b) stimularea creşterii investiţiilor CDI în sectorul privat 

- susţinerea dezvoltării infrastructurii CDI şi a transferului de tehnologie în cadrul 

firmelor. 

c) dezvoltarea dimensiunii europene a politicilor şi programelor CDI -participarea 

activă a României la iniţiativele majore din cadrul Spaţiului European de Cercetare 

(programarea comună, iniţiativele tehnologice şi infrastructurile CD pan-europene). 
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4.5.3.Schimbări climatice şi energie 

- Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera (GES) 

Se ţinteşte o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) pâna în anul 

2020 faţă de nivelurile înregistrate în anul de referinţă 1990. Pentru atingerea ţintei asumate vor 

fi întreprinse următoarele măsuri integrate: 

1. Reducerea emisiilor de GES din sectorul energetic, prin retehnologizarea unor 

Instalaţii mari de ardere, investiţii pentru grupuri noi cu emisii reduse de GES şi 

stimularea producerii de energie din surse regenerabile – finanţare prin Programul 

Operational Sectorial Mediu şi Programul Operational Sectorial Creşterea 

Competitivităţii Economice; 

2. Reducerea emisiilor de GES din domeniul transporturilor, prin creşterea gradului de 

utilizare a transportului public, îmbunătăţirea infrastructurii 

3. Atenuarea efectelor emisiilor de GES, prin Programul naţional de îmbunătăţire a 

Calităţii mediului, precum şi prin realizarea de spaţii verzi în localităti, prin creşterea 

Suprafeţelor împădurite şi extinderea spaţiilor verzi în mediul urban – finanţare prin 

AFM şi PNDR. Întărirea capacităţii administrative pentru susţinerea creşterii durabile în 

România, 

- Surse regenerabile de energie (SRE) 

Ştiinta naţională pentru energia din surse regenerabile este cea impusă de Directiva 2009/28/EC 

conform căreia ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut de energie va 

trebui să fie de 24% în 2020. Din analiza potenţialului energetic al surselor regenerabile de 

energie rezultă că, pentru atingerea valorii stabilite pentru 2020, România va trebui să 

valorifice 63,5 % din potentialul total al surselor regenerabile de energie de care dispune. În 

vederea atingerii ţintei nationale, în intervalul 2011-2013, măsurile propuse vizează: 

1. Realizarea unor instalaţii pentru creşterea producţiei de energie din surse 

regenerabile; 

2. Continuarea finanţării prin Fondul pentru Mediu a: 

-programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu cele care 

utilizează energie solară, energie geotermală şi energie eoliană sau alte sisteme care 

conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi solului; 

- proiectelor privind producerea energiei din surse regenerabile: eoliană, geotermală, 

solară, biomasă, microhidrocentrale; 

- programului privind creşterea producţiei de energie din surse regenerabile. 

3. Promovarea utilizării surselor regenerabile locale pentru producerea energiei electrice 

şi termice la consumatorii finali - cladiri (de exemplu, prin realizarea de centrale 

termice pe rumegus şi sistem propriu de distributie agent termic; transformarea 

punctelor termice în centrale termice cu funcţionare pe rumeguş; montarea colectoarelor 

solare la centralele termice de cartier; prepararea apei calde menajere prin panouri 

solare montate la centralele termice); 
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4. Elaborarea unor sisteme de certificare sau sisteme de calificare echivalente pentru 

instalatorii de cazane şi sobe mici pe baza de biomasă şi sisteme fotovoltaice solare şi 

termice solare, de sisteme geotermice de mică adâncime şi pompe de căldura. 

-  Eficienta energetica 

În stabilirea ţintei nationale de economisire a energiei, România a optat pentru utilizarea 

consumului de energie primară, ca indicator. Ţinând cont de valoarea prognozată pentru 

consumul de energie primară în anul 2020 (scenariul Business as usual - PRIMES 2007), şi de 

cea realizată de Comisia Naţionala de Prognoză (cu luarea în considerare a măsurilor de 

eficienţă energetică), s-a estimat ca în anul 2020 România va putea realiza o economie de 

energie primară de cca. 10 Mtep (ceea ce reprezintă o reducere de cca. 19% comparativ cu 

proiecţiile PRIMES 2007). În vederea atingerii ţintei stabilite la nivel naţional, măsurile 

propuse vizează: 

-extinderea Programului naţional de eficienţă energetică (reabilitarea sistemului de 

termoficare, reabilitarea clădirilor publice şi eficientizarea iluminatului public); 

4.5.4. Educaţie 

Reducerea ratei părăsirii timpurii a şcolii 

Se vizează atingerea unei rate a părăsirii timpurii a şcolii de maximum 11,3% în 2020, fata de 

16,6% în 2009. Principalele direcţii de acţiune pentru atingerea ţintei vizează: asigurarea 

accesului egal la educaţie şi formare profesională; asigurarea calităţii şi creşterea eficacităţii 

sistemului national de învatamânt; asigurarea unui sistem de educaţie echitabil, stabil, 

predictibil şi sustenabil; stimularea învăţării pe tot parcursul vieţii; deschiderea şcolii spre 

comunitate şi mediul de afaceri şi dezvoltarea de parteneriate cu toţi actorii interesaţi. Măsurile 

concrete abordează: 

1. extinderea cadrului de aplicare a reformei educaţiei timpurii prin implementarea de 

programe şi activităţi specifice acestei forme de educaţie; 

2. asigurarea participarii la o educatie de calitate pentru scolarii proveniti din grupurile 

dezavantaje, inclusiv prin derularea programelor de tip suport pentru combaterea 

săraciei şi excluziunii sociale; 

3. susţinerea şi dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii prin implementarea şi 

diversificarea programelor în domeniu; 

4. dezvoltarea învatamântului profesional liceal (filiera tehnologica) şi al şcolii 

postliceale; 

5. revizuirea sau, după caz, elaborarea standardelor de calitate pentru învăţământul 

preuniversitar precum şi a standardelor ocupaţionale, de formare şi de pregătire 

profesională. 

4.5.5.Incluziunea socială/reducerea sărăciei 

Se vizează reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială. 

Măsurile vizate în acest sens sunt structurate pe 4 direcţii de acţiune: 

a) Reforma sistemului de asisţenta socială prin: 

- revizuirea şi implementarea programului de acordare a ajutorului social astfel încât să 

fiegarantat un venit minim oricărui cetăţean (modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul 

minim garantat); 
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- sprijinirea focalizată a familiilor celor mai sărace (revizuirea programului de acordare 

a alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală 

prin instituirea unei singure alocaţii pentru susţinerea familiei 

- dezvoltarea serviciilor sociale destinate creşterii calităţii vieţii persoanelor ce aparţin 

grupurilor vulnerabile (îmbuăatăţirea cadrului legislativ existent privind serviciile sociale în 

scopul facilitării accesului la servicii, asigurarea sustenabilităţii funcţionării serviciilor şi 

asigurarea calităţii în acest domeniu. 

b) Ocuparea şi incluziunea socială activă prin: 

- crearea cadrului adecvat în vederea facilitării accesului şi a participării grupurilor 

vulnerabile pe piaţa muncii ( definirea cadrului legal privind sectorul economiei sociale, 

dezvoltarea programelor specifice pentru (re)integrarea pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile 

şi a programelor de formare pentru dezvoltarea competentelor şi calificărilor de bază pentru 

grupurile vulnerabile). 

c) Dezvoltarea infrastructurii sociale prin: 

- reducerea disparitatilor regionale şi îmbunătăţirea infrastructurii sociale (modernizarea 

infrastructurii sociale, investiţii în infrastructura şcolară şi sanitară, precum şi investitii în 

locuinţe sociale). 

d) Reforma sistemului national de sanatate prin: 

- îmbunătăţirea accesului la servicii de sănătate a persoanelor vulnerabile (elaborarea şi 

implementarea Strategiei de descentralizare în sistemul de sănătate, a Strategiei Naţionale de 

Raţionalizare a Spitalelor, a Planului Naţional privind spitalele). 

 

4.6 Descrierea măsurilor ce vor fi întreprinse 

Comuna Auşeu prin Hotărarile Consiliului Local al comunei a decis următoarele măsuri pentru 

dezvoltarea localităţii: 
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Proiectele de dezvoltare a infrastructurii de transport 

 

1.Titlul proiectului:1 

MODERNIZARE STRĂZI ÎN LOCALITĂTILE GROŞI, AUŞEU ŞI LUNCŞOARA 

2. Aria de desfăsurare 

Proiectul se va desfăsura în localităţile sus mentionate pe o suprafată de circa 6 km . 

Lucrarea este necesară în vederea modernizării acestor străzi care nu au mai fost reabilitate din 

lipsă de fonduri. 

3. Nevoia acoperită de proiect 

Prin promovarea acestui proiect dorim să asigurăm condiţii de transport corespunzătoare pe o 

distanţă de aproximativ 6 km. 

Creşterea veniturilor locuitorilor comunei prin dezvoltarea infrastructurii şi a turismului local. 

Stoparea migrării către centrele urbane a locuitorilor comunei Auşeu. 

4.Obiectivele proiectului 

Asfaltarea de drum comunal şi străzi din satele menţionate. Asigurarea cetăţenilor comunei 

Auşeu de condiţii decente de transport şi circulatia autovehiculelor şi utilajelor în conditii 

normale. Dezvoltarea serviciilor publice, initativei private şi atelierelor de prestări servicii. 

Realizarea unei mai bune comunicări între locuitorii comunei Auşeu şi comunelor învecinate. 

5.Durata proiectului: 24 luni 

6.Bugetul proiectului: 4.000.000 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1-3 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna  3 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 4-8 Autoritatea contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 9-24 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

alte surse de finantare. 

Fondurile necesare întretinerii lucrărilor executate prin acest proiect vor fi suportate de către 

Comuna Auşeu. 

 

1.Titlul proiectului: 2 

CONSTRUIREA DE TROTUARE PIETONALE PE MARGINEA DN1, PE 

MARGINEA DRUMURILOR COMUNALE ŞI  STRĂZILOR ADIACENTE 

2. Aria de desfăsurare 

Proiectul se adresează satului Groşi, Auşeu şi Gheghie.   
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3. Nevoi acoperite de proiect 

Având în vedere traficul intens din ultimii ani pe DN1, este impetuos necesara promovarea 

acestui proiect, pentru ca locuitorii comunei Auşeu, să aibă posibilitatea deplasării în condiţii 

de sigurantă. 

4.Obiectivele proiectului 

Proiectul are ca şi obiectiv principal evitarea acidentelor rutiere şi descongestionarea circulaţiei 

pe drumul naţional. 

5.Durata proiectului: 24 luni 

6. Bugetul proiectului: 505.689,50 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 2-3 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 3-9 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 9- 24 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

alte surse de finantare. 

 

1.Titlul proiectului: 3 

PIETRUIRE/ASFALTARE DRUMURI AGRICOLE ÎN LOCALITĂTILE GROŞI, 

AUŞEU, GHEGHIE ŞI LUNCŞOARA, COMUNA AUŞEU, JUDEŢUL BIHOR.  

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează locuitorilor comunei Auşeu,  care are o populaţie de circa 3034 locuitori. 

.  

3. Nevoi acoperite de proiect 

- Asigurarea circulaţiei rutieră  a utilajelor agricole şi a siguranţei acesteia şi pe timp 

ploios; 

- Asigurarea unor rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumul 

national DN 1 (E60) pentru circulatia utilajelor agricole între localităţile Groşi, 

Auşeu, Luncsoara;  

- Stimularea unor activităţi productive ce duc la ridicarea standardului material şi 

spiritual al locuitorilor, care să conducă la stabilizarea populaţiei în această zonă, cu 

toate consecintele benefice ale acesteia; 

- Ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare sonoră şi poluarea 

aerului;  

- Ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activităţilor productive 

desfăşurate. 

4.Obiectivele proiectului 
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Pietruirea/asfaltarea tuturor drumurilor agricole din satele componente comunei Auşeu.  

5.Durata proiectului: 36  luni 

6. Bugetul proiectului: 4.397.300 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 2-3 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 4-12 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 12-36 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

alte surse de finantare. 

 

1.Titlul proiectului: 4 

REABILITAREA DRUMURILOR COMUNALE DIN COMUNA AUŞEU 

2.Aria de desfăşurare. 

Proiectul se adresează locuitorilor comunei Auşeu Asfaltarea acestor drumuri va duce la 

dezvoltarea serviciilor turistice, agroturistice, comerţului şi va asigura condiţii decente de trafic 

local. 

3.Nevoi acoperite de proiect 

- denivelări şi gropi în carosabil: apariţia frecventă a acestui tip de probleme se datorează în 

primul rând timpului depăşit de exploatare a multor drumuri la care se adaugă calitatea slabă 

sau medie a îmbrăcăminţii, sporirea traficului de mare tonaj etc; 

- înnoroiri frecvente: un rol esenţial în fluidizarea şi eficientizarea traficului rutier judeţean este 

eliminarea cauzelor care duc la acoperirea carosabilului cu material sedimentar; 

- tronsoane cu un indice de sinuozitate ridicat (curbe periculoase): măsurile de corectare a 

sinuozităţii sau cel puţin a creării unor condiţii favorabile de desfăşurare a traficului în 

sectoarele cu curbe dificile sunt absolut necesare pentru fluidizarea şi eficientizarea traficului 

rutier;. 

4.Obiectivele proiectului 

- Desfăşurarea traficului de mic gabarit şi de mare tonaj în condiţii optime, normale având în 

vedere situaţia drumurilor europene; 

- Încurajarea dezvoltării economice zonale; 

- Facilitarea accesului la locaţiile de interes major (ex.: sediul primăriei, dispensarul uman) ; 

- Accesul rapid al serviciilor de urgenţă: Ambulanţă, Poliţie, Pompieri. 

5.Durata proiectului : 12 luni 

Proiectul va continua şi după finalizarea lucrărilor de asfaltare, autorităţile locale vor aloca 

resurse financiare pentru întretinerea drumului. 
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6.Bugetul Proiectului : 4.300.000 lei 

7.Plan de acţiune. 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

 1 Elaborare studiu de fezabilitate Luna  1 coordonator 

 2 Elaborare proiect Luna  2 Echipa proiectului 

 3 Organizare licitatie lucrare Luna  3 - 4 Autoritate contractantă 

 4 Execuţie lucrare Luna 4  -  12 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

alte surse de finantare. 

 

 

1.Titlul proiectului: 5 

REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI MARCAREA CORESPUNZĂTOARE A 

DRUMURILOR DE ACCES LA OBIECTIVELE TURISTICE DIN COMUNA AUŞEU  

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează locuitorilor comunei Auşeu, care are o populaţie de circa 3034 locuitori, 

dar şi turiştilor care vor veni să viziteze obiectivele turistice din comună. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

- Asigurarea facilitării accesului turiştilor şi a siguranţei acestora la obiectivele 

turistice; 

- Asigurarea vizibilităţii marcajelor care vor indruma turiştii spre obiectivele turistice;  

- Creşterea veniturilor economice la bugetul local ; 

- Creşterea numărului de turişti ; 

- Ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare sonoră şi poluarea 

aerului;  

- Ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor. 

4.Obiectivele proiectului 

Reabilitarea şi modernizarea drumurilor care fac acces la obiectivele turistice 

Marcarea corespunzătoare a drumurilor.  

5.Durata proiectului: 4 luni 

6. Bugetul proiectului: 500.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare plan de marcare Luna 1 Coordonator+echipa de 

proiect 
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2. Organizare licitatie lucrare Luna 2-3 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 4 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

alte surse de finantare. 

 

1.Titlul proiectului: 6 

REALIZAREA UNOR TROTUARE, PARALEL CU ŞOSEAUA, PENTRU PIETONI ŞI 

BICICLIŞTI ÎNTRE SATELE GROŞI, AUŞEU ŞI GHEGHIE  

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează locuitorilor comunei Auşeu, care are o populaţie de circa 3034 locuitori, 

în special a locuitorilor satelor Groşi, Auşeu şi Gheghie. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

- Asigurarea siguranţei deplasării cetăţenilor între sate; 

- Asigurarea facilitării accesului localnicilor;   

- Creşterea gradului de bunăstare a localnicilor. 

4.Obiectivele proiectului 

Realizarea trotuarelor care fac acces între sate pe lăngă şoseaua E60. 

Evitarea posibilelor accidente din cauza intensităţii traficului. 

5.Durata proiectului: 12 luni 

6. Bugetul proiectului: 3.600.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 2-3 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 4-6 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 6-12 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

alte surse de finantare. 

 

1.Titlul proiectului: 7 

MODERNIZAREA DRUMURILOR FORESTIERE 

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează locuitorilor comunei Auşeu, care are o populaţie de circa 3034 locuitori. 

.  

3. Nevoi acoperite de proiect 
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- Asigurarea circulaţiei rutieră  a utilajelor forestiere şi a siguranţei acesteia şi pe timp 

ploios; 

- Stimularea unor activităţi productive ce duc la ridicarea standardului material şi 

spiritual al locuitorilor, care să conducă la stabilizarea populaţiei în această zonă, cu 

toate consecintele benefice ale acesteia; 

- Ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare sonoră şi poluarea 

aerului;  

- Ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activităţilor productive 

desfăşurate. 

4.Obiectivele proiectului 

Pietruirea/asfaltarea tuturor drumurilor forestiere de pe raza comunei Auşeu.  

5.Durata proiectului: 36  luni 

6. Bugetul proiectului: 8.794.600 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 2-3 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 4-12 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 12-36 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

alte surse de finantare. 

 

1.Titlul proiectului: 8 

AMENAJAREA ŞANTURILOR SI RIGOLELOR PENTRU COLECTAREA APEI 

METEORICE 

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează locuitorilor comunei Auşeu. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

- Amenajarea santurilor si a apelor meteorice sunt necesare pentru colectarea  şi 

evacuarea  apelor provenite din precipitaţii atmosferice de pe suprafaţa acoperişului şi 

a platformelor amenajate 

- Ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare 

- Ameliorarea condiţiilor igienico-sanitare ale locuitorilor şi a activităţilor productive 

desfăşurate. 

4.Obiectivele proiectului 

Evacuarea apelor provenite din precipitaţii atmosferice de pe suprafaţa acoperişului şi a 

platformelor amenajate.  
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5.Durata proiectului: 24  luni 

6. Bugetul proiectului: 4.397.300 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 2-3 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 4-12 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 13-24 Comuna Auşeu+ 

Dirigente şantier+ 

Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

alte surse de finantare. 

 

 

Proiectele de dezvoltare a protecţiei mediului înconjurător 

 

1. Titlul proiectului: 9 

REGULARIZAREA ŞI ÎNDIGUIREA VĂII OMULUI DIN LOCALITATEA AUŞEU 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul de adresează locuitorilor din comuna Auşeu şi în special cetăţenilor din satul Auşeu. 

Aria de desfăşurare a proiectului cuprinde întreaga Vale a Omului constând în regularizarea, 

indiguirea şi asfaltarea drumului de acces. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Având în vedere că Valea Omului este declarată zonă inundabilă şi că un numar de circa 80 de 

gospodării sunt afectate de inundaţii se impune demararea urgentă a acestui proiect. 

4.Obiectivele proiectului 

 Protejarea de inundaţii a gospodăriilor, anexelor şi terenurilor cetăţenilor din satul 

Auşeu aşezati de o parte şi alta a Văii Omului. 

 Prevenirea pagubelor materiale datorate inundaţiilor la care sunt expuşi locuitorii 

satului Auşeu. 

 Rezolvarea infrastructurii şi drumului de acces care face legătura cu satul de vacanţă 

Auşeu. 

 Creşterea bunăstării şi a standardului de viaţă a locuitorilor satului Auşeu şi asigurarea 

condiţiilor decente de locuit. 

5.Durata proiectului : 18 luni 

6.Bugetul Proiectului 5.700.000 lei 
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Se estimează pentru acest proiect un buget de circa 5.700.00 lei din care contribuţia proprie a 

consiliului local 570.000 lei. 

Menţionăm faptul că s-au demarat lucrările, stadiul acestora fiind destul de avansat. 

7.Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

 1 Elaborarea studiului de 

fezabilitate 

Luna  1 - 2 Ministerul Mediului 

 2 Elaborare proiect execuţie Luna  3  Ministerul Mediului 

Primăria Comunei Auşeu 

3 Licitaţie privind executarea 

lucrării 

Luna 4 - 8 Primăria Comunei Auşeu 

4 Execuţie lucrări regularizare, 

indiguiri,  

Luna 9 - 18 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare întreţinerii lucrărilor executate prin acest proiect vor fi suportate de către 

Comuna Auşeu. 

 

1. Titlul proiectului: 10 

REGULARIZAREA ŞI ÎNDIGUIREA CRISULUI REPEDE – AUŞEU – GROŞI-

GHEGHIE 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul se desfăsoară în zona Auşeu – Groşi - Gheghie şi propune regularizarea şi  diguirea 

Crişului Repede. 

Lucrarea este necesară şi presupune demararea urgentă a acestui proiect având în vedere că în 

zona respectivă se produc inundatii. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Prin promovarea acestui proiect ne propunem să prevenim inundaţiile, protejarea terenurilor 

proprietate privată, a gospodăriilor situate de o parte şi de alta a Crişului Repede. 

Având în vedere că o parte a terenurilor proprietate privată şi din domeniul public a fost 

distrusă urmare a  inundatiilor se impune urgentarea  acestui proiect. 

4.Obiectivele proiectului 

 Regularizarea şi indiguirea Crişului Repede în zona dintre Auşeu, Groşi şi Gheghie; 

 Protejarea terenurilor şi construcţiilor existente în zona respectivă. 

 Protejarea mediului înconjurător. 

 Oprirea degradării şi eroziunii terenurilor din zona respectivă şi protejarea  faunei. 

5.Durata proiectului:  24  luni 

După finalizarea proiectului Comuna Auşeu va asigura resursele fînanciare întreţinerii 

corespunzătoare a lucrărilor. 

6.Bugetul proiectului 
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Se estimează un buget de  aproximativ  47.000.000 lei 

Studiul de fezabilitate a fost întocmit de către Ministerul Mediului care va aloca şi suma 

necesară executării acestor lucrări. 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Elaborarea studiului de 

fezabilitate 

Luna 1  Primăria Comunei Auşeu 

 2 Elaborarea proiectului  

Execuţie lucrări 

Luna 2 - 3 Echipa Proiectului 

 3 Proceduri privind 

licitarea lucrărilor 

Luna  4-12 Primăria Auşeu 

 4  Execuţie lucrare Luna  13 - 24 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

După finalizarea proiectului Comuna Auşeu va aloca fondurile necesare întretinerii lucrărilor 

prevăzute în acest proiect.  

 

1.Titlul proiectului: 11 

ORGANIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SELECTIVĂ, A SPAŢIULUI DE 

DEPOZITARE TEMPORARĂ ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR  

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul se desfăsoară în comuna Auşeu. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Prin realizarea acestui proiect se doreşte eliminarea materialelor periculoase/toxice din volumul 

deşeurilor, reducerea poluării din mediul ambiant, îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 

locuitorilor comunei şi reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei.  

4.Obiectivele proiectului 

- consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă; 

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei; 

- reducerea poluării în comună; 

- reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei; 

- atragerea de investitori în zonă; 

- protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor  

5.Durata proiectului: 12  luni 

După finalizarea proiectului Primăria Comunei Auşeu va asigura resursele fînanciare 

întreţinerii corespunzătoare. 

6.Bugetul proiectului:  4.500.000 lei 

7.Plan de acţiune 
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Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Elaborarea studiului de 

fezabilitate 

Luna 1-2 Primăria Comunei Auşeu 

 2 Elaborarea proiectului  

Execuţie lucrări 

Luna 3 Echipa Proiectului 

 3 Proceduri privind licitarea 

lucrărilor 

Luna  4-6 Primăria Auşeu 

 4  Execuţie lucrare Luna  6-12 Comuna Auşeu+ Dirigente 

santier+ Executant lucrare 

Solicitarea de fonduri necesare excutării proiectului se va realiza prin fonduri proprii, 

guvernamentale sau fonduri europene.     

 

1.Titlul proiectului: 12 

DOTAREA CU UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ŞI SALUBRITATE (MAŞINI DE COLECTARE ŞI 

PUBELE) 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul se desfăsoară în comuna Auşeu. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Lipsa dotărilor necesare pentru serviciul de gospodărire comunală şi salubritate. Proiectul este 

cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală.  

4.Obiectivele proiectului 

- Dotarea serviciului de gospodărire comunală şi salubritate al comunei Auşeu cu maşini de 

colectare şi pubele 

Prin realizarea acestui proiect se doreşte să se asigure: 

-conservarea şi protejarea resurselor naturale; 

-eliminarea deşeurilor menajere în spaţii organizate; 

-îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; 

-promovarea calităţii şi eficienţei activităţilor de salubrizare; 

-dezvoltarea durabilă a serviciilor; 

-protecţia mediului înconjurător.  

5.Durata proiectului: 12  luni 

După finalizarea proiectului Primăria Comunei Auşeu va asigura resursele fînanciare 

întreţinerii corespunzătoare. 

6.Bugetul proiectului:  1.800.000 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 
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  1 Elaborarea studiului de 

fezabilitate 

Luna 1  Primăria Comunei Auşeu 

 2 Elaborarea proiectului  

Execuţie lucrări 

Luna 2  Echipa Proiectului 

 3 Proceduri privind licitarea 

lucrărilor 

Luna  3-6 Primăria Auşeu 

 4  Execuţie lucrare Luna  6-12 Comuna Auşeu+ Dirigente 

santier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect se vor face din bugetul local, buget de stat sau alte 

surse de finantare 

 

1.Titlul proiectului: 13 

ÎMPĂDURIREA TERENURILOR PUBLICE NEUTILIZATE ŞI A CELOR CARE 

PREZINTĂ RISC DE INUNDAŢII ŞI ALUNECĂRI DIN COMUNA AUŞEU 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul se desfăsoară în comuna Auşeu. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Prezervarea şi protejarea mediului înconjurător. 

4.Obiectivele proiectului 

- îmbunătăţirea calităţii mediului 

- ameliorarea progresivă a capacităţii de producţie a terenurilor agricole degradate 

- dezvoltarea continuă a funcţiilor ecologice şi sociale ale pădurilor. 

5.Durata proiectului: 24 luni 

6.Bugetul proiectului: 4.500.000 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Elaborarea studiului de 

fezabilitate 

Luna 1-3 Primăria Comunei Auşeu 

 2 Elaborarea proiectului  

Execuţie lucrări 

Luna 4-5 Echipa Proiectului 

 3 Proceduri privind licitarea 

lucrărilor 

Luna  5-10 Primăria Auşeu 

 4  Execuţie lucrare Luna  11-24 Comuna Auşeu+ Dirigente 

santier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect se vor face din bugetul local, buget de stat sau alte 

surse de finantare.   
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1.Titlul proiectului: 14 

PROGRAME DE INFORMARE A LOCALNICILOR ŞI A AUTORITĂŢILOR 

PUBLICE DIN COMUNA AUŞEU CU PRIVIRE LA LEGISLAŢIA DE PROTECŢIE A 

MEDIULUI 

2.Aria de desfăsurare 

Programul se va desfăşura pe toată raza comunei Auşeu şi va cuprinde totalitatea localnicilor 

comunei. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Scopul acestui program este de a informa oamenii despre importanţa protejării mediului 

înconjurător. 

4.Obiectivele proiectului 

Proiectul presupune derularea unor campanii de conştientizare şi informare a populaţiei cu 

privire la problematica de mediu, cunoaşterea legislaţiei de mediu, precum şi promovarea 

mijloacelor de intervenţie şi acţiune pentru protecţia mediului.  

5.Durata proiectului: 6 luni 

6.Bugetul proiectului: 67.500 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Elaborarea planului de informare Luna 1-2  Primăria Comunei Auşeu 

 2 Implementarea programului de 

informare 

Luna 3-6  Echipa Proiectului 

Solicitarea de fonduri necesare excutării proiectului se va realiza prin fonduri proprii, 

guvernamentale sau fonduri europene.     

 

1.Titlul proiectului: 15 

CREAREA UNUI CENTRU DE PROTEJARE A RESURSELOR NATURALE ÎN 

COMUNA AUŞEU 

2.Aria de desfăsurare 

Programul se va desfăşura pe toată raza comunei Auşeu şi va cuprinde totalitatea localnicilor 

comunei. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Principala problemă cu care ne confruntăm în momentul de faţă este nerespectarea resurselor 

naturale aşa cum considerăm necesar. Având în vedere că momentan nu există resurse umane şi 

materiale pentru a proteja aceste resurse: pădurea, obiectivele turistice, spaţiile verzi, etc. , 

riscăm să devalorizam această resursă, să ruinăm ecosisteme şi vom întâmpina dificultăţi în 

momentul creări de infrastructuri turistice.  

4.Obiectivele proiectului 
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- Protecţia, paza şi îngrijirea fondului forestier. Prin implicarea unui personal specializat şi prin 

implementarea unui sistem de contravenţii eficient credem că putem realiza această acţiune 

implicând costuri decente. 

- Achiziţie utilaje şi echipamente necesare lucrărilor de întreţinere a spaţiilor verzi şi a fondului 

forestier. 

- Amenajarea şi dotarea unui spaţiu în cadrul primăriei care să deservească aspectul 

administrativ a centrelor. 

5.Durata proiectului: 15 luni 

6.Bugetul proiectului: 1.350.000 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Elaborarea studiului de 

fezabilitate 

Luna 1-2 Primăria Comunei Auşeu 

 2 Elaborarea proiectului  

Execuţie lucrări 

Luna 3-4 Echipa Proiectului 

 3 Proceduri privind licitarea 

lucrărilor 

Luna  5-10 Primăria Auşeu 

 4  Execuţie lucrare Luna  10-15 Comuna Auşeu+ Dirigente 

santier+ Executant lucrare 

Solicitarea de fonduri necesare excutării proiectului se va realiza prin fonduri proprii, 

guvernamentale sau fonduri europene 

         

1.Titlul proiectului: 16 

PROGRAME DE INFORMARE A LOCALNICILOR DESPRE ARIILE PROTEJATE 

DE LEGE DIN MUNTELE ŞES ŞI CRIŞUL REPEDE ŞI MODALITĂŢILE DE 

PĂSTRARE ŞI OCROTIRE A LOR  

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul se va desfăsura în comuna Auşeu. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Localnicii din Comuna Auşeu trebuie să fie informaţi despre ariile protejate de lege din 

comuna lor şi să li se ofere modalităţi de prezervare a lor. 

4.Obiectivele proiectului 

 - conservarea solului şi apei în zone erodabile;  

 - regularizarea şi purificarea apei, în special prin protejarea pădurilor şi a zonelor umede;  

 - apărarea oamenilor de dezastre naturale ca inundaţii sau furtuni devastatoare;  

 - menţinerea vegetaţiei naturale pe soluri cu productivitate mică şi în zone sensibile;  

 - menţinerea resurselor genetice sălbatice importante pentru medicină, pentru plante şi pentru 

hrana animalelor;  
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 - protejarea speciilor care sunt extrem de sensibile la intervenţia umană;  

 - asigurarea habitatelor critice pentru hrănire, reproducere, creştere şi odihnă a speciilor  

care sunt utilizate durabil;  

 - asigurarea de venituri şi locuri de muncă prin turism. 

5.Durata proiectului: 6 luni 

6.Bugetul proiectului: 67.500 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Elaborarea planului de informare Luna 1-2  Primăria Comunei Auşeu 

 2 Implementarea programului de 

informare 

Luna 3-6  Echipa Proiectului 

După finalizarea proiectului Primăria Auşeu va aloca fondurile necesare întretinerii lucrărilor 

prevăzute în acest proiect.   

 

1.Titlul proiectului: 17 

PROGRAME ELABORARE A UNUI PLAN MANAGERIAL PENTRU SITURILE DIN 

MUNTELE ŞES ŞI CRIŞUL REPEDE ŞI PRELUAREA MANAGEMENTULUI 

SITULUI MUNTELE ŞES 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul se va desfăsura în comuna Auşeu. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Aceste situri sunt de o mare importanţă fiind arii ocotite de lege, de aceea este nevoie de 

protejarea şi conservarea lor, pentru a nu ajunge la dispariţia florei şi faunei din acele zone. 

4.Obiectivele proiectului 

- conservarea resurselor;  

- dezvoltarea durabilă, ameliorarea vieţii; 

- conservarea şi valorificarea calităţii mediilor naturale; 

- încurajarea eco turismelor cu respectarea echilibrelor locale; 

- menţinerea stării ecologice favorabile; 

- menţinerea serviciilor ecosistemelor; 

- informarea populaţiei  

- menţinerea efectivelor populaţionale în limitele sustenabilitaţii; 

- menţinerea suprafeţelor de reproducere şi hrănire (evitarea fragmentării habitatului); 

- organizarea activităţii umane în perimetrul sitului şi în apropierea sa, în limitele legii sau prin 

convingere, în scopul dezvoltării durabile locale; 

- asigurarea conectivităţii cu celelalte situri ale Retelei Natura 2000 în profil teritorial (sau cu 

care se vor identifica legături ecologice funcţionale. 
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5.Durata proiectului: 6 luni 

6.Bugetul proiectului: 67.500 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Elaborarea planului de informare Luna 1-2  Primăria Comunei Auşeu 

 2 Implementarea programului de 

informare 

Luna 3-6  Echipa Proiectului 

După finalizarea proiectului Primăria Auşeu va aloca fondurile necesare întretinerii lucrărilor 

prevăzute în acest proiect.   

 

1.Titlul proiectului: 18 

ACHIZIŢIA DE TERENURI VIRANE DIN INTRAVILANUL COMUNEI PENTRU 

REALIZAREA DE SPAŢII VERZI ŞI LOCURI DE RECREAŢIE  

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul se va desfăsura în localitatea Auşeu, zona Valea Omului. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Pentru aspectul cât mai placut al comunei dar şi pentru bunăstarea oamenilor se vor realiza 

spaţii verzi dar şi locuri de recreaţie pentru ei. 

4.Obiectivele proiectului 

- amenajarea parcului cu podeţe de lemn, bancuţe de lemn; 

- conservarea solului şi apei în zone erodabile;  

- menţinerea vegetaţiei naturale pe soluri;  

- protejarea mediului; 

- aspectul plăcut al comunei. 

5.Durata proiectului: 12 luni 

6.Bugetul proiectului: 225.000 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Selectarea terenurilor Luna 1-3 Primăria Comunei Auşeu 

 2 Elaborarea proiectului  

 

Luna  4 Echipa Proiectului 

 3 Proceduri privind licitarea 

lucrărilor 

Luna 5-6 Primăria Auşeu 

 4  Execuţie lucrare Luna 7-12 Comuna Auşeu+ Dirigente 

santier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect se vor face din bugetul local, buget de stat sau alte 

surse de finantare.   



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014 – 2020 

A UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE AUŞEU, JUDEŢUL BIHOR 

 

 

 

 72 

Proiectele de dezvoltare a infrastructurii reţelelor 

 

1. Titlul proiectului: 19 

ALIMENTAREA CU APĂ ŞI CANALIZARE A COMUNEI AUŞEU 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul se adresează tuturor locuitorilor comunei Auşeu având în vedere că la ora actuală în 

comună nu există reţea de apă curentă şi nici sistem de canalizare centralizat. 

Prin elaborarea acestui proiect ne propunem să ridicăm standardul de viată al locuitorilor 

comunei, asigurându-le astfel condiţii decente de trai 

3. Nevoia acoperită de proiect 

Asigurarea eficienţei tehnice şi economice a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare a 

comunei Auşeu. 

Extinderea şi acoperirea în întregime a comunei la sistemul centralizat la alimentare cu apă şi 

canalizare. 

Colectarea apei uzate la staţia de epurare. 

 4. Obiectivele proiectului 

- Introducerea apei potabile la fiecare gospodărie apartinătoare comunei Auşeu 

- Rezolvarea sistemului centralizat de colectare a apelor uzate 

- Creşterea calităţii serviciilor către consumatorii locali  

- Facilitarea dezvoltării serviciilor şi prestărilor de servicii a industriei mici şi 

comerţului 

- Asigurarea unui standard de viaţă decent cetăţenilor comunei 

- Reducerea impactului negativ asupra mediului 

- Accesul tuturor cetăţenilor comunei Auşeu la igiena prin asigurarea unui mediu de 

viaţă sănătos 

5. Durata proiectului 

- 24 luni 

- proiectul va continua şi ulterior încheierii perioadei acoperite de finantare prin 

contribuţia financiară a primăriei Auşeu 

6. Bugetul proiectului 11.800.000 lei. 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1 Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1  Coordonator proiect 

2 Elaborare proiect de execuţie Luna 2-3 Coordonator+ echipă 

proiect 

3 Organizare licitatie, execuţie 

lucrare 

Luna 4-12 Autoritatea contractantă 
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4 Execuţie lucrare Luna 13 - 24 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

S-a demarat studiu de fezabilitate pentru apă şi canalizare, urmează elaborarea proiectului şi 

executia lucrării. 

 

1.Titlul  proiectului: 20 

EXTINDEREA ALIMENTĂRII CU APĂ ÎN LOCALITATEA LUNCŞOARA 

2. Aria de desfăsurare 

Proiectul se adresează satului  Luncşoara, care are o populaţie de  peste 1000 locuitori. 

Extinderea reţelei de apă potabile în localitatea Luncşoara are ca şi obiectiv principal asigurarea 

condiţiilor decente de igienă şi sanătate a locuitorilor. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Se vor asigura  condiţii de introducere a conductelor privind alimentarea cu apă potabilă. 

Creşterea veniturilor locuitorilor satului Luncşoara prin dezvoltarea infrastructurii şi a 

turismului local. 

Stoparea migrării către centrele urbane a locuitorilor satului Luncşoara. 

4.Obiectivele proiectului 

 Asigurarea locuitorilor satului Luncşoara a condiţiilor decente de igienă şi sănătate 

corporală. 

 Dezvoltarea serviciilor publice, iniţiativei private şi atelierelor de prestări servicii. 

5.Durata proiectului: 24 luni 

6.Bugetul proiectului: 20.000.000 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 2-3 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 4-12 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 13-24 Comuna Auşeu+ Diriginte 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

alte surse de finantare. 

  

1.Titlul proiectului: 21 

EXTINDERE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA LUNCŞOARA 

2. Aria de desfăsurare 

Proiectul se adresează satului  Luncşoara, care are o populaţie de peste 1000 locuitori. 
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Extinderea sistemului de canalizare menajeră în localitatea Luncşoara va duce la dezvoltarea 

serviciilor turistice, agroturistice, comerţului şi va asigura condiţii decente de igienă şi sănătate 

corporală locuitorilor. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Se va asigura extinderea reţelei de canalizare. Creşterea veniturilor locuitorilor satului 

Luncşoara prin dezvoltarea infrastructurii şi a turismului local. 

Stoparea migrării către centrele urbane a locuitorilor din satul Luncşoara. 

4.Obiectivele proiectului 

Extinderea reţelei de canalizare menajeră în localitatea Luncşoara va asigura cetăţenilor 

comunei Auşeu condiţii decente de igienă şi sănătate . 

Dezvoltarea serviciilor publice si a celor private şi a atelierelor de prestări servicii, a 

societatilor comerciale. 

5.Durata proiectului: 24 luni 

6. Bugetul proiectului: 20.000.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 2-3 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 4-12 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 13-24 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

alte surse de finantare. 

 

1.Titlul proiectului: 22 

CONSTRUIREA STAŢIEI DE EPUARE A APELOR UZATE PENTRU TOATĂ 

COMUNA AUŞEU 

2.Aria de desfăsurare 

Locuitorii din comuna Auşeu vor beneficia de servicii civilizate de alimentare cu apă potabilă, 

datorită construirii unei staţii de tratare a apei în comuna Auşeu.  

3.Nevoia acoperită de proiect 

Protejarea mediului înconjurător. 

4.Obiectivele proiectului 

Obiectivul principal al epurării apelor uzate (denumite şi influent) îl constituie îndepărtarea 

substanţelor în suspensie, coloidale şi în soluţie, a substanţelor toxice, a microorganismelor, 

bacteriilor în scopul unei dezvoltări durabile a societăţii ca urmare a măsurilor adecvate de 

protecţia mediului înconjurător. 

5.Durata proiectului:15 luni 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014 – 2020 

A UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE AUŞEU, JUDEŢUL BIHOR 

 

 

 

 75 

6.Bugetul proiectului: 4.500.000 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Elaborarea studiului de fezabilitate Luna 1-2 Primăria Comunei Auşeu 

 2 Elaborarea proiectului  

 

Luna 3-4 Echipa Proiectului 

 3 Proceduri privind licitarea 

lucrărilor 

Luna  5-8 Primăria Auşeu 

 4  Execuţie lucrare Luna  9-15 Comuna Auşeu+ Dirigente 

santier+ Executant lucrare 

Solicitarea de fonduri necesare excutării proiectului se va realiza prin fonduri proprii, 

guvernamentale sau fonduri europene 

 

1.Titlul proiectului: 23 

MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC ÎN COMUNA AUŞEU 

2. Aria de desfăsurare 

Asigurarea iluminatului la parametrii necesari funcţionării in condiţii optime a infrastructurii 

pentru toţi locuitorii comunei Auşeu. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizaţiei moderne. El are 

rolul de a asigura atât orientarea şi circulaţia în siguranţa a pietonilor şi vehiculelor pe timp de 

noapte, cât şi crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumină naturală. 

Principalele funcţiuni ale iluminatului public sunt: 

- iluminatul căilor rutiere; 

- iluminarea zonelor rezidenţiale; 

- iluminatul zonelor comerciale; 

- iluminatul zonelor de plimbare; 

- iluminatul parcurilor şi grădinilor; 

- iluminatul cladirilor şi monumentelor. 

4.Obiectivele proiectului 

 creşterea gradului de securitate individuală şi colectiva în cadrul comunităţii locale, 

precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere si pietonale; reducerea numărului 

de accidente şi vandalizări pe timp de noapte; 

 susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a municipiului; 

 ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi implicit a calităţii vieţii; 

 punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale 

municipiului, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau 

religioase. 
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5.Durata proiectului: 15 luni 

6. Bugetul proiectului: 4.500.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1-2 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 3-4 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 5-9 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 10-15 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

alte surse de finantare. 

 

1.Titlul proiectului: 24 

MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA RETELEI ELECTRICE ÎN COMUNA AUŞEU 

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează  locuitorilor comunei Auşeu  care are o populatie de circa  3034 

locuitori. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Datorită faptului că în comuna Auşeu mai sunt familii care în prezent nu detin alimentare cu 

energie electrică deoarece  gospodăriile acestora  sunt izolate şi la o distantă mare de reţeaua de 

alimentare cu energie electrică, dorim să întocmim un proiect care să asigure modernizarea si 

racordarea la alimentarea cu energie electrică.  

4.Obiectivele proiectului 

Posibilitatea racordării la reţeaua de energie electrică a tuturor locuitorilor comunei Auşeu, care 

până în prezent nu au putut beneficia de energie electrică. 

5.Durata proiectului: 24 luni 

6. Bugetul proiectului: 840.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 2-3 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 4-12 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 13-24 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării proiectului de investitii se vor obtine din bugetul local, bugetul 

de stat sau alte surse de finanţare.   
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Proiectele de dezvoltare a infrastructurii din domeniul social 

1. Titlul proiectului: 25 

CONSTRUIREA UNOR BAZE SPORTIVE ÎN LOCALITĂŢILE AUŞEU, GROŞI ŞI 

LUNCŞOARA 

2. Aria de desfăsurare 

Proiectul se adresează tuturor cetăţenilor comunei Auşeu şi în special tineretului. 

Proiectul se va derula în satele Auşeu, Groşi şi Luncşoara şi va acoperi nevoile cu caracter 

sportiv organizate în comună. 

3. Nevoia acoperită de proiect 

Prin demararea acestui proiect ne propunem să acoperim nevoile întregii activităţi sportive 

desfăşurată la nivelul comunei Auşeu, cum ar fi: 

Campionate judeţene şi republicane, fotbal de sală, handbal, baschet, volei, tenis, precum şi alte 

activităţi şi concursuri şcolare. 

Pregătirea echipelor sportive înscrise în campionatele judeţene. 

Promovarea tinerelor talente descoperite la nivel judetean. 

Asigurarea şi dotarea corespunzătoare a bazelor sportive în vederea asigurării condiţiilor bune 

de pregătire. 

4. Obiectivele proiectului 

Construcţia unor baze sportive noi în localităţile Auşeu, Groşi şi Luncşoara va avea ca obiectiv 

deservirea întregului tineret al comunei Auşeu şi va permite desfăsurarea în bune condiţii a 

activităţilor şi competiţiilor sportive, asigurându-se în acelaşi timp condiţii corespunzătoare 

sportivilor angrenaţi în diferite competiţii. 

Desfăşurarea unor activităţi cultural sportive şi de divertisment. 

5. Durata Proiectului: 18 luni 

După finalizarea proiectului Comuna Auşeu va aloca resursele financiare necesare dotării şi 

întretinerii bazei sportive. 

6.Bugetul Proiectului 

Bugetul estimat este de circa 4.000.000 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr.  Activitate Termen Responsabil 

 1 Demarare studiu de fezabilitate Luna  1 Primăria Comunei Auşeu 

 2 Elaborarea proiectului de 

execuţie 

Luna 2 Echipa proiectului 

 3 Licitatie executare lucrare Luna 3-10 Primăria Comunei Auşeu 

 4 Execuţie lucrare Luna  11- 18 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 
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1. Titlul proiectului: 26 

AMENAJAREA, DOTAREA ŞI ÎNTREŢINEREA BAZELOR SPORTIVE DEJA 

EXISTENTE ÎN COMUNA AUŞEU 

2. Aria de desfăsurare 

Proiectul se adresează tuturor cetăţenilor comunei Auşeu şi în special tineretului. 

Proiectul se va derula în toată comuna Auşeu şi va acoperi nevoile cu caracter sportiv 

organizate în comună. 

3. Nevoia acoperită de proiect 

- pistă pentru alergări cu 2-3 culoare pe distanţe de 25-30m, 50-60m; 

- groapă cu nisip pentru sărituri; 

- spaţii marcate pentru săritura în lungime de pe loc; 

- spaţii pentru aruncarea mingii de oină, cu marcaje transversale la 15 – 20 – 25 – 30 – 40m şi, 

după caz, un spaţiu pentru aruncarea greutăţii, plasat separat, în extremitatea bazei sportive, 

ferit de circulaţia elevilor; 

- pistă pentru un traseu specific alergării de rezistenţă, cu marcaje vizibile pe: obiecte, pomi, 

pereţi, etc. 

- două terenuri separate pentru jocurile sportive cu marcaje suprapuse: handbal – fotbal; 

baschet – volei; sau separate, potrivit spaţiilor avute la dispoziţie. Acestea vor fi delimitate/ 

îngrădite, evitând circulaţia elevilor care nu participă la lecţii. 

- în aer liber, pe lângă instalaţiile sportive specifice fiecărui tip de activitate (jocuri sportive – 

atletism), se recomandă şi instalarea unor bare de tracţiune, dotarea cu blocstarturi, cronometre, 

rulete; 

-  în interior (săli), dotarea se realizează cu aparate, instalaţii obiecte şi alte mijloace de 

învăţământ care să permită exersarea frontală, cum ar fi: bastoane de gimnastică, corzi de 

sărituri, jaloane, cercuri etc. 

4. Obiectivele proiectului 

Amenajarea şi dotarea bazelor sportive deja existente în comuna Auşeu va avea ca obiectiv 

deservirea întregului tineret al comunei Auşeu şi va permite desfăsurarea în bune condiţii a 

activităţilor şi competiţiilor sportive, asigurându-se în acelaşi timp condiţii corespunzătoare 

sportivilor angrenaţi în diferite competiţii. 

De asemenea se va avea în vedere întreţinerea şi menţinerea acestora în bune condiţii. 

5. Durata Proiectului: 12 luni 
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6.Bugetul Proiectului: 1.800.000 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr.  Activitate Termen Responsabil 

 1 Demarare studiu de fezabilitate Luna  1-2 Primăria Comunei Auşeu 

 2 Elaborarea proiectului de 

execuţie 

Luna 3-4 Echipa proiectului 

 3 Licitatie executare 

lucrare+dotare 

Luna 5-7 Primăria Comunei Auşeu 

 4 Execuţie lucrare Luna 8-12 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

 

1.Titlul proiectului: 27 

REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE CĂMINE CULTURALE DIN 

LOCALITĂŢILE GHEGHIE ŞI CACUCIU VECHI 

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează comunei Auşeu care are o populatie de  circa 3034 locuitori. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Proiectul va acoperi toate nevoile din zona activităţilor culturale, cum ar fi: activităţi culturale, 

manifestări care au loc cu diferite ocazii, întruniri, simpozioane, spectacole, acţiuni ocazionale 

la solicitarea comunităţii locale. 

Deservirea locuitorilor comunei Auşeu în vederea desfăşurării de activităţi culturale de interes 

local. 

4.Obiectivele proiectului 

Promovarea obiceiurilor tradiţionale în domeniul cultural, portului popular, dansul şi cântecul 

popular, obiceiurilor, ceea ce va face posibil interesul comunităţii locale. 

5. Durata proiectului: 24 luni 

6. Bugetul proiectului: 5.500.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr.

crt. 

Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 2 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 3-12 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 13-24 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Solicitarea de fonduri necesare excutării proiectului se va realiza prin fonduri proprii, 

guvernamentale sau fonduri europene. 
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1.Titlul proiectului: 28 

AMENAJARE CURTE CĂMIN LUNCŞOARA DIN COMUNA AUŞEU 

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează tuturor locuitorilor comunei Auşeu, dar şi a turiştilor care vor vrea sa 

viziteze căminul. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Proiectul va acoperi toate nevoile localnicilor comunei Auşeu şi în special celor din localitatea 

Luncşoara de a beneficia de o curte amenajată după normele europene, cu spaţii verzi, cu flori 

şi spaţii suficiente de parcare. 

4.Obiectivele proiectului 

- Promovarea obiceiurilor tradiţionale în domeniul cultural; 

- Amenajarea parcului civic, spaţiii verzi, zonă de joacă; 

- Amenajarea unor spaţii de parcare a maşinilor. 

5. Durata proiectului: 6 luni 

6. Bugetul proiectului: 100.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare proiect Luna 1 Echipa proiectului 

2. Organizare licitatie lucrare Luna 2-4 Autoritate contractantă 

3. Execuţie lucrare Luna 5-6 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării proiectului de investitii se vor obtine din bugetul local, bugetul 

de stat sau alte surse de finantare. 

 

1.Titlul proiectului: 29 

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA FOSTEI ŞCOLI DIN CACUCIU VECHI CE 

ESTE MOMENTAN PUNCT MUZEIC 

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează satului Cacuciu Vechi. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Proiectul va acoperi toate nevoile din zona activităţilor culturale dar şi turistice, cum ar fi: 

activităţi culturale, simpozioane, vizitarea de către turiştii interesaţi de cultura satului. 

Deservirea locuitorilor satului Luncşoara în vederea desfăşurării de activităţi culturale de 

interes local. 

4.Obiectivele proiectului 

Promovarea obiceiurilor tradiţionale în domeniul cultural, portului popular, dansul şi cântecul 

popular, obiceiurilor, ceea ce va face posibil interesul comunităţii locale. 
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Creşterea numărului de turişti concomitent cu creşterea veniturilor la bugetul de stat 

5. Durata proiectului: 12 luni 

6. Bugetul proiectului: 1.350.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1-2 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 3-4 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 5-8 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 9-12 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Solicitarea de fonduri necesare executării acestui proiect se va realiza prin program FEADR. 

 

1.Titlul proiectului: 30 

REABILITAREA LĂCAŞELOR DE CULT DIN COMUNA AUŞEU 

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează locuitorilor comunei Auşeu.. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Proiectul va acoperi toate nevoile localnicilor dar şi a turiştilor de a înnoi bisericile dar cu 

păstrarea aspectului iniţial. 

4.Obiectivele proiectului 

Promovarea obiceiurilor tradiţionale în domeniul cultural, religios, obiceiurilor, ceea ce va face 

posibil interesul comunităţii locale. 

5. Durata proiectului: 15 luni 

6. Bugetul proiectului: 2.250.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1-2 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 3-4 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 5-8 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 9-15 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării proiectului de investitii se vor obtine din bugetul local, bugetul 

de stat sau alte surse de finantare. 

 

1.Titlul proiectului: 31 

RESTAURAREA „BISERICII DE LEMN LUNCŞOARA” DIN COMUNA AUŞEU 
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2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează tuturor locuitorilor comunei Auşeu, dar şi a turiştilor care vor vrea sa 

viziteze biserica. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Proiectul va acoperi toate nevoile localnicilor dar şi a turiştilor de a restaura „Biserica de lemn 

din Luncşoara”, dar cu păstrarea aspectului iniţial. 

4.Obiectivele proiectului 

Promovarea obiceiurilor tradiţionale în domeniul cultural, religios, obiceiurilor, ceea ce va face 

posibil interesul comunităţii locale. 

5. Durata proiectului: 12 luni 

6. Bugetul proiectului: 900.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1-2 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 3-4 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 5-8 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 9-12 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării proiectului de investitii se vor obtine din bugetul local, bugetul 

de stat sau alte surse de finantare. 

 

1.Titlul proiectului: 32 

CONSTRUIREA UNEI CAPELE MORTUARE ÎN COMUNA AUŞEU 

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează comunei Auşeu care are o populaţie de aproximativ 3034 de locuitori. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Cunoscându-se intensitatea traficului de pe şoseaua E 60 este necesar a se construi în comună o 

capelă mortuară pentru a se evita deplasarea ceremoniilor funerare pe şoseaua E 60 

4.Obiectivele proiectului 

- asigurarea siguranţei localnicilor; 

- creşterea bunăstării localnicilor; 

- evitarea deplasării ceremoniilor funerare pe şoseaua E 60. 

5. Durata proiectului: 12 luni 

6. Bugetul proiectului: 450.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 
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1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1-2 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 3-4 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 5-7 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 8-12 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Solicitarea de fonduri necesare executării acestui proiect se va realiza prin program FEADR. 

 

1.Titlul proiectului: 33 

AMENAJARE CURTE GRĂDINIŢĂ DIN LOCALITATEA GROŞI 

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează comunei Auşeu care are o populatie de circa 3034 locuitori. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Având în vedere că grădiniţa din Groşi este proaspăt construită, vom avea nevoie si de 

amenajarea curţii grădiniţei, mai ales că funcţionează în regim de program prelungit şi copiii 

vor avea nevoie de spaţiu de joacă şi recreere. 

 4.Obiectivele proiectului 

-proiectul are ca şi obiectiv principal cuprinderea tuturor copiilor preşcolari în programul de 

educaţie. 

- curăţirea terenului din curtea grădiniţei; 

- plantarea de arbuşti şi puieţi ornamentali, de diferite specii; 

- plantarea de flori; 

- amplasarea mobilierelor de parc – bănci, coşuri de gunoi, ghivece cu flori, topogan, leagăne, 

balansoar şi căsuţă; 

- delimitarea parcării de spaţiul verde prin construirea unui gard din lemn. 

5.Durata proiectului: 6 luni 

6. Bugetul proiectului: 100.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare proiect Luna 1 Echipa proiectului 

2. Organizare licitatie lucrare Luna 2-4 Autoritate contractantă 

3. Execuţie lucrare Luna 5-6 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Solicitarea de fonduri necesare excutării proiectului se va realiza prin fonduri proprii, 

guvernamentale sau fonduri europene. 

 

1.Titlul proiectului: 34 

ÎNFIINŢARE ŞI DOTARE CENTRU AFTER SCHOOL 
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2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează  comunei Auşeu care are o populatie de circa 3034 locuitori. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Având în vedere numarul elevilor de pe raza comunei si faptul ca marea majoritate a parintilor 

lucreaza in mediul urban, copii scolari vor putea fi indrumati si supravegheati, centru after 

school fiind un sistem educational si adiacent scolii . 

4.Obiectivele proiectului 

Proiectul are ca şi obiectiv principal cuprinderea tuturor copiilor şcolari in vederea aprofundarii 

si completarii cunostintelor pe care acestia le-au obtinut la scoala si de a le pune in practica. 

5.Durata proiectului: 24 luni 

6. Bugetul proiectului: 1.500.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 2-3 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 4-12 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 13-24 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Solicitarea de fonduri necesare excutării proiectului se va realiza prin fonduri proprii, 

guvernamentale sau fonduri europene. 
 

1.Titlul proiectului: 35 

ÎNFIINŢAREA UNEI PLATFORME ONLINE BIBLIONET SI DOTAREA  

BIBLIOTECII DIN COMUNA AUŞEU 

2. Aria de desfăsurare 

Proiectul se adresează tuturor localnicilor din comuna Auşeu. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Având în vedere că în comuna Auşeu nu există Biblionet, localnicii comunei vor putea accesa 

cărţi şi articole online. 

4.Obiectivele proiectului 

- introducerea platformei online BIBLIONET; 

- facilitarea obţinerii de informaţii şi accesul la cărţi şi articole online; 

- promovarea patrimoniului cultural. 

5.Durata proiectului: 24 luni 

6. Bugetul proiectului: 2.250.000 LEI 

7. Plan de acţiune 

Nr.

crt. 

Activitate Termen de realizare Responsabil 
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1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1-2 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 3-4 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie furnizor si 

prestator 

Luna 5-8 Autoritate contractantă 

4. Furnizare si prestare servicii Luna 9-24 Comuna Auşeu+ Furnizor 

si prestator 

Executarea acestui proiect  se va realiza din fonduri prevăzute în bugetul local, bugetul de stat  

sau alte surse de finanţare. 

 

1.Titlul proiectului: 36 

ACTIVITĂŢI ŞI SERVICII DE FORMARE SI ASISTENTA PENTRU MEMBRII 

GRUPURILOR VULNERABILE DIN COMUNA AUŞEU 

2. Aria de desfăsurare 

Proiectul se adresează grupurilor vulnerabile din comuna Auşeu, care întâmpină dificultăţi în 

căutarea unui loc de muncă. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Prin proiect se vor oferi servicii de formare şi asistenţă în economia socială, formare pentru 

specialişti în domeniul incluziunii sociale, servicii de calificare şi recalificare profesională şi 

acordarea serviciilor de consiliere pentru motivarea pentru muncă, de formarea unor abilităţi 

specifice legat de obţinerea şi menţinerea locului de muncă şi de suport social pentru depăşirea 

diverselor obstacole specifice pe care membrii grupurilor vulnerabile le întâlnesc în procesul de 

integrare pe piaţa muncii.. 

4.Obiectivele proiectului 

- raport de cercetare finalizat pentru identificarea grupurilor vulnerabile şi a problemelor cu 

care se confruntă, a oportunităţilor privind activităţile generatoare de profit şi crearea locurilor 

de muncă, publicat pe site şi distribuit la nivel naţional;  

- grupurile vulnerabile să beneficieze de consiliere pentru obţinerea unui loc de muncă de către 

specialiştii în incluziune socială;  

- persoanele vulnerabile să beneficieze de cursuri de calificare profesională şi să primească 

certificate de calificare. 

5.Durata proiectului: 12 luni 

6. Bugetul proiectului: 225.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr.

crt. 

Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare plan de actiune si 

incheierea de parteneriate 

Luna 1-4 Coordonator 

2. Organizare de cursuri Luna 5-12 Autoritate 

contractantă+formator 
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Executarea acestui proiect  se va realiza din fonduri prevăzute în bugetul local, bugetul de stat  

sau alte surse de finanţare. 

 

1.Titlul proiectului: 37 

ÎNFIINŢAREA UNUI PARC DE JOACĂ ÎN COMUNA AUŞEU 

2. Aria de desfăsurare 

Proiectul se adresează locuitorilor comunei Auseu. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Datorită faptului că în comuna Auşeu momentan nu există un spatiu special de joacă pentru 

copii, s-a decis realizarea acestui obiectiv. 

4.Obiectivele proiectului 

Executarea unui spatiu destinat pentru joaca copiilor din comuna Auşeu. 

5.Durata proiectului: 12 luni 

6. Bugetul proiectului: 63.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr.

crt. 

Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 2 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 3-4 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 5-12 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Executarea acestui proiect  se va realiza din fonduri prevăzute în bugetul local, bugetul de stat  

sau alte surse de finanţare. 

 

1. Titlul proiectului: 38 

REABILITAREA, MODERNIZAREA ŞI DOTAREA CABINETULUI MEDICAL ŞI 

STOMATOLOGIC DIN LOCALITATEA AUŞEU 

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se va desfăşura în localităţile Groşi şi Luncşoara şi va fi destinat localnicilor comunei 

Auşeu. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Localnicii comunei au nevoie de servicii medicale de calitate conform cu normele şi 

standardele europene. 

4.Obiectivele proiectului 

 Reabilitarea cabinetelor medicale şi stomatologice; 

 Modernizarea serviciilor medicale şi stomatologice din satul Auşeu; 
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 Oferirea de servicii medicale şi stomatologice de calitate în conformitate cu normele 

europene de funcţionare a cabinetelor medicale; 

 Îmbunătăţirea accesibilităţii populaţiei la servicii medicale în conformitate cu 

standardele europene. 

5. Durata proiectului: 12 luni 

6. Bugetul proiectului: 1.350.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr.

crt. 

Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1-2 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 3-4 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie 

lucrare+dotare 

Luna 5-8 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare+dotare Luna 9-12 Comuna Auşeu+ Dirigente 

santier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

surse de finantare europene. 

 

1. Titlul proiectului: 39 

DOTAREA CABINETULUI VETERINAR ÎN COMUNA AUŞEU 

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se va desfăşura în localitatea Auşeu şi va fi destinat tuturor localnicilor comunei 

Auşeu. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Deoarece în comună nu există niciun cabinet veterinar ne propunem să construim unul pentru 

localnicii din comună ce au nevoie de un medic veterinar pentru animalele lor. 

4.Obiectivele proiectului 

 Oferirea de servicii medicale veterinare prompte şi de calitate în conformitate cu 

normele europene de funcţionare a cabinetelor medicale; 

 Respectarea normelor de mediu; 

 Protejarea mediului înconjurător; 

 Crearea de locuri de muncă. 

5. Durata proiectului: 6 luni 

6. Bugetul proiectului: 135.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr.

crt. 

Activitate Termen  Responsabil 
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1. Elaborare plan dotare Luna 1 Echipa proiectului 

2.. Achizitie furnizor Luna 2 Autoritate contractantă 

3. Dotare Luna 3-6 Furnizor 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

surse de finantare europene. 

 

1.Titlul proiectului: 40 

ÎNLOCUIREA STAŢIILOR DE AUTOBUZE CU FOIŞOARE ÎN COMUNA AUŞEU 

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează  localnicilor comunei Auşeu,  în număr de 3034 locuitori. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Având în vedere că alveolele din staţiile de autobuz deja existente sunt învechite, se vor 

construi în locul lor foişoare. Aceste foişoare vor aduce un plus de bunăstare localnicilor care 

circulă cu autobuzul dar şi a tinerilor din comună, care în lipsa unui spaţiu de recreere aleg să 

îşi petreacă timpul liber în viitoarele foişoare.  

4.Obiectivele proiectului 

Proiectul are ca şi obiectiv principal deservirea populatiei comunei, îmbunătăţirea nivelului de 

trai şi de protecţie a populatiei. 

Construire şi amenajarea foişoarelor. 

5.Durata proiectului: 6 luni 

6. Bugetul proiectului: 90.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare plan de achizitie Luna 1 Coordonator 

2. Elaborare lista cu produse 

necesare 

Luna 2 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie furnizare de 

produse  

Luna 3-4 Autoritate contractantă 

4. Furnizarea produselor si 

montarea lor 

Luna 5-6 Furnizor 

Solicitarea de fonduri necesare excutării proiectului se va realiza prin fonduri proprii, 

guvernamentale sau fonduri europene 

 

1.Titlul proiectului: 41 

DOTAREA CU ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE A COMUNEI AUŞEU 

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se adresează  comunei Auşeu care are o populatie de  circa  3034 locuitori. 
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3. Nevoi acoperite de proiect 

Având în vedere lipsa dotărilor si utilajelor pentru diverse situatii de urgenţă si intervenţii 

rapide asupra efectelor fenomenelor naturale: incendii, furturi, înzăpeziri. Lipsa diverselor 

echipamente si utilaje pentru curaţarea păşunilor comunale si a şanţurilor. Lipsa 

echipamentelor pentru serviciile de transport public. Lipsa echipamentelor de energie 

regenerabilă pentru unităţile de interes public, s.a.m.d 

4.Obiectivele proiectului 

Proiectul are ca şi obiectiv principal deservirea populaţiei comunei, îmbunăţirea nivelului de 

trai si de protecţie a populaţiei,  reducerea cheltuielilor de bugetul local pe termen lung. 

5.Durata proiectului: 24 luni 

6. Bugetul proiectului: 879.460 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare plan de achizitie Luna 1 Coordonator 

2. Elaborare lista cu produse 

necesare 

Luna 2 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie furnizare de 

produse 

Luna 3-12 Autoritate contractantă 

4. Furnizarea produselor Luna 12-24 Furnizor 

Solicitarea de fonduri necesare excutării proiectului se va realiza prin fonduri proprii, 

guvernamentale sau fonduri europene. 

 

 

Proiectele pentru creşterea eficienţei energetice si protecţia civilă 

 

1. Titlul proiectului: 42 

PRODUCTIE DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE IN COMUNA AUŞEU 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul se desfăsoară în comuna Auşeu. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

-pentru cresterea eficienţei energetice,  

-pentru cresterea consumului de energie din surse regenerabile,  

-pentru îmbunătăţirea aprovizionării cu energie şi stimularea economică a unui sector dinamic.  

4.Obiectivele proiectului  

Protejarea mediului inconjurator. Atingerea obiectivului tarii: România şi-a asumat ca 24% din 

consumul final brut de energie din anul 2020 să provină din surse regenerabile. 

5.Durata proiectului: 24  luni 
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6.Bugetul proiectului 

Se estimează un buget de  aproximativ  4.397.300 lei. 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Elaborarea studiului de 

fezabilitate 

Luna 1  Primăria Comunei Auşeu 

 2 Elaborarea proiectului  Luna 2-3 Echipa Proiectului 

 3 Proceduri privind 

licitarea lucrărilor 

Luna  4-12 Primăria Auşeu 

 4  Execuţie lucrare Luna  12 - 24 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

După finalizarea proiectului Primăria Auşeu va aloca fondurile necesare întretinerii lucrărilor 

prevăzute în acest proiect.    

 

1. Titlul proiectului: 43 

ÎNLOCUIREA LĂMPILOR ACTUALE POLUANTE CU LĂMPI SOLARE ŞI 

SISTEME DE SUPRAVEGHERE VIDEO 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul se desfăsoară în comuna Auşeu. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

-pentru cresterea eficienţei energetice,  

-pentru creşterea consumului de energie din surse regenerabile,  

-pentru îmbunătăţirea aprovizionării cu energie şi stimularea economică a unui sector dinamic.  

- siguranţa cetăţenilor comunei in cazul unui furt, tâlhărie, accidente de circulatie, ş.a.m.d. 

4.Obiectivele proiectului  

Protejarea mediului inconjurator. Atingerea obiectivului ţării: România şi-a asumat ca 24% din 

consumul final brut de energie din anul 2020 să provină din surse regenerabile. Siguranţa 

populaţiei 

5.Durata proiectului: 12  luni 

6.Bugetul proiectului: Se estimează un buget de  aproximativ  219.865 lei. 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Elaborarea planului achizitie Luna 1  Primăria Comunei Auşeu 

 2 Elaborarea documentatiei de 

achizitie  

Luna 2  Echipa Proiectului 

 3 Proceduri privind licitarea  Luna  3-5 Primăria Auşeu 
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 4  Furnizare si instalare Luna  6-12 Primăria Auşeu + 

Executant/Furnizor 

După finalizarea proiectului Primăria Auşeu va aloca fondurile necesare întretinerii lucrărilor 

prevăzute în acest proiect.                                   

 

1.Titlul proiectului: 44 

IMPLEMENTAREA DE PROIECTE CARE AU CA SCOP PROMOVAREA 

EFICIENŢEI ENERGETICE ASUPRA CLĂDIRILOR PUBLICE DIN COMUNA 

AUŞEU 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul de adresează instituţiilor comunale şi cadrelor administrative din comuna Auşeu. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Avem nevoie de acest tip de energie deoarece are multe avantaje, spre deosebire de energia 

clasică pentru că este disponibilă în cantităţi imense, investiţia iniţială se amortizează într-un 

timp foarte scurt şi este ecologică. Captarea energiei solare nu este poluantă şi nu are efecte 

nocive asupra atmosferei iar în condiţiile în care degradarea planetei atinge un nivel din ce în 

ce mai ridicat, această variantă începe să fie luată în considerare de tot mai mulţi oameni. 

4.Obiectivele proiectului 

 achiziţionarea şi montarea de panouri fotovoltaice, adaptarea instalaţiei existente la 

sursa de energie alternativă; 

 achiziţionarea şi montarea de componente auxiliare (necesare noii instalaţii); 

 realizarea de materiale publicitare (broșuri, pliante, afişe, banner, roll-up, panou 

informaţional, mape de prezentare a proiectului) în vederea promovării proiectului și a 

finanţatorului în cadrul comunităţii şi nu numai; 

 protejarea şi conservarea mediului înconjurător. 

5.Durata proiectului : 8 luni 

6.Bugetul Proiectului 2.250.000 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen  Responsabil 

1 Elaborarea studiului de 

fezabilitate 

Luna  1 Ministerul Mediului 

2 Elaborare proiect execuţie Luna  2 Ministerul Mediului 

Primăria Comunei Auşeu 

3 Licitaţie privind executarea 

lucrării 

Luna 3-4 Primăria Comunei Auşeu 

4 Execuţie lucrări regularizare, 

indiguiri,  

Luna 5-8 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare întretinerii lucrărilor executate prin acest proiect vor fi suportate de către 

Comuna Auşeu                                                                   
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Proiecte de dezvoltare economică a comunei 

1. Titlul proiectului: 45 

REALIZARE PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul se desfăsoară în comuna Auşeu. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Crearea de noi locuri de muncă pentru sarcinile administrative;  

Cresterea încasărilor la bugetul local 

4.Obiectivele proiectului 

- stimularea dezvoltării durabile la nivel local si regional  

- promovarea produselor traditionale locale  

5.Durata proiectului: 12  luni 

După finalizarea proiectului Primăria Comunei Auşeu va asigura resursele fînanciare 

întreţinerii corespunzătoare. 

6.Bugetul proiectului 

Se estimează un buget de  aproximativ  2.198.650 lei. 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Elaborarea studiului de 

fezabilitate 

Luna 1  Primăria Comunei Auşeu 

 2 Elaborarea proiectului  

Execuţie lucrări 

Luna 2  Echipa Proiectului 

 3 Proceduri privind 

licitarea lucrărilor 

Luna  3-6 Primăria Auşeu 

 4  Execuţie lucrare Luna  6-12 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

După finalizarea proiectului Primăria Auşeu va aloca fondurile necesare întretinerii lucrărilor 

prevăzute în acest proiect.                                                                                                      

 

1. Titlul proiectului: 46 

ACHIZIŢIONAREA UNUI TEREN ÎNTRE GHEGHIE ŞI LUNCŞOARA PENTRU 

DEZVOLTAREA UNUI PARC INDUSTRIAL 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul se desfăsoară în comuna Auşeu. 

3.Nevoia acoperită de proiect 
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Crearea de noi locuri de munca in comuna avand o capacitate de forta de munca destul de 

ridicata din punct de vedere al pregatirii;  

Cresterea încasărilor la bugetul local 

4.Obiectivele proiectului 

- stimularea dezvoltării durabile la nivel local si regional  

- promovarea produselor traditionale locale 

-atragerea de investitori  

5.Durata proiectului: 12  luni 

După finalizarea proiectului Primăria Comunei Auşeu va asigura resursele fînanciare 

întreţinerii corespunzătoare. 

6.Bugetul proiectului 

Se estimează un buget de  aproximativ  2.198.650 lei. 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Elaborarea studiului de 

fezabilitate 

Luna 1  Primăria Comunei Auşeu 

 2 Elaborarea proiectului  

Execuţie lucrări 

Luna 2  Echipa Proiectului 

 3 Proceduri privind licitarea 

lucrărilor 

Luna  3-6 Primăria Auşeu 

 4  Execuţie lucrare Luna  6-12 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

 

 

1. Titlul proiectului: 47 

ACORDAREA DE SERVICII DE CONSILIERE AGRICULTORILOR ŞI 

PRODUCĂTORILOR LOCALI 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul se desfăsoară în comuna Auşeu. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Ameliorarea gestionării durabile de către fermieri a exploataţiilor lor având ca rezultat creşterea 

performanţei fermelor şi de promovare a mărcilor locale. 

4.Obiectivele proiectului 

- Acordarea de sprijin entităţilor publice sau private care oferă agricultorilor servicii de 

consiliere şi consultanţă agricolă; 

- Facilitarea accesului la serviciile de consiliere şi consultanţă a beneficiarilor măsurii de 

semisubzistenta pentru a asigura trecerea acestora in categoria fermelor comerciale;  
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- Elaborarea de planuri de afaceri, consiliere pentru întocmirea cererilor de a beneficia de 

măsuri de dezvoltare rurală în special pentru instalarea tinerilor fermieriŞ  

- Consiliere şi consultanţă privind respectarea bunelor practici agricole şi de mediu; 

- Promovarea mărcilor locale şi sprijinirea producătorilor locali.  

5.Durata proiectului: 12 luni 

6.Bugetul proiectului: 90.000 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Stabilirea planului de actiune si a 

grupurilor tinta 

Luna 1 Primăria Comunei Auşeu 

 2 Acordarea de servicii de consiliere Luna 2-12 Primăria Comunei Auşeu 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

surse de finantare europene 

 

1. Titlul proiectului: 48 

SUSŢINEREA DEZVOLTĂRII ASOCIAŢIILOR DE AFACERI, AGRICOLE ŞI 

COMERCIALE DIN COMUNA AUŞEU 

2.Aria de desfăsurare 

Asociaţiile se vor forma la nivel de comună între întreprinzătorii locali. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Scopul asociaţiei este de a susţine şi promova: cercetarea ştiinţifică, tehnică şi inovarea, 

dezvoltarea economico-socială, sprijinirea agriculturii ecologice, protecţia mediului, 

ergonomia, managementul, formarea profesională, sporirea cunoaşterii şi participării ONG-

urilor, a societăţii civile la dezvolarea democraţiei comunităţilor locale, sprijinirea 

administraţiilor publice locale etc. 

4.Obiectivele proiectului 

- promovarea cercetării ştiinţifice, tehnice, economice, sociale de creaţie şi inovare şi 

extinderea rezultatelor cercetării aplicative în agricultură, comerţ, producţie, servicii, 

administraţie locală; 

- susţinerea dezvoltării economiei, agriculturii ecologice, silviculturii, industriei, turismului, 

meşteşugurilor tradiţionale şi artizanatului; 

- realizarea de servicii complementare administraţiilor publice locale în scopul dezvoltării 

durabile a comunităţilor locale si realizării de parteneriate/colaborări; 

- acordarea de sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de incubatoare de afaceri creativ-

inovative şi tehnologice, centre de dezvoltare durabilă, parcuri industriale şi IMM-uri 

generatoare de locuri de muncă şi venituri; 

- susţinerea turismului şi agroturismului; 

- desfăşurarea de acţiuni în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului; 

- promovarea cunoaşterii şi aplicaţiilor în domeniul managementului; 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014 – 2020 

A UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE AUŞEU, JUDEŢUL BIHOR 

 

 

 

 95 

- realizarea de activităţi privind formarea profesională a adulţilor, tinerilor şi femeilor; 

- susţinerea dezvoltării tehnologiei informaţiei şi comunicatiilor - TIC; 

- acordarea de sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea ONG-urilor; 

- atragerea voluntarilor şi formarea acestora în concordanţă cu obiectivele asociaţiei; 

- organizarea de manifestări ştiinţifice, simpozioane, sesiuni, mese rotunde, schimburi de 

experienţă etc; 

- furnizarea de servicii de informare, orientare, consiliere, mediere, management şi ocupare; 

- devoltarea economiei locale prin organizarea de intreprinderi sociale; 

- promovarea cercetării economice şi socio-umane; 

- acordarea de consultanţă şi asistenţă tehnică pentru: elaborarea şi implementarea de proiecte 

de finanţare din fonduri europene şi din alte surse externe şi interne, planuri de afaceri, studii 

de piata, studii de fezabilitate, strategii de dezvoltare durabilă şi strategii pe domenii, asistenţă 

financiară, intermedieri in afaceri etc; 

- realizarea de parteneriate şi colaborări cu administraţii publice locale, IMM-uri, ONG-uri şi 

alte organizaţii, în accesarea programelor de finanţare şi în alte domenii. 

- promovarea de acţiuni care să susţină relaţiile interetnice prin îmbunătăţirea condiţiilor social-

economice, educativ-şcolare, sănătate şi participare la viaţa publică.  

5.Durata proiectului: 12  luni 

După finalizarea proiectului Primăria Comunei Auşeu va asigura resursele fînanciare 

întreţinerii corespunzătoare. 

6.Bugetul proiectului: 135.000 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Stabilirea planului de actiune si a 

grupurilor tinta 

Luna 1 Primăria Comunei Auşeu 

 2 Acordarea de servicii de consiliere Luna 2-12 Primăria Comunei Auşeu 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

surse de finantare europene 

 

 

1. Titlul proiectului: 49 

ÎNFIINŢARE CENTRU DE COLECTARE A PRODUSELOR AGRICOLE ÎN 

COMUNA AUŞEU 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul se desfăsoară în comuna Auşeu. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Necesitatea promovării şi comercializării produselor şi mărcilor locale; 

Crearea de noi locuri de muncă pentru localnici;  
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Cresterea încasărilor la bugetul local 

4.Obiectivele proiectului 

- crearea şi amenajarea de spaţiu de colectare a produselor agricole locale; 

- stimularea dezvoltării durabile la nivel local si regional  

- promovarea produselor traditionale locale;  

5.Durata proiectului: 12 luni 

6.Bugetul proiectului: 900.000 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Elaborarea studiului de 

fezabilitate 

Luna 1-2 Primăria Comunei Auşeu 

 2 Elaborarea proiectului  

Execuţie lucrări 

Luna 3-4 Echipa Proiectului 

 3 Proceduri privind 

licitarea lucrărilor 

Luna  5-8 Primăria Auşeu 

 4  Execuţie lucrare Luna 9-12 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

După finalizarea proiectului Primăria Auşeu va aloca fondurile necesare întretinerii lucrărilor 

prevăzute în acest proiect.                                                                                                         

 

1. Titlul proiectului: 50 

PROMOVAREA PRODUSELOR AGRICOLE ŞI MĂRCILOR LOCALE DIN 

COMUNA AUŞEU 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul vizează localnicii din comuna Auşeu. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Pentru că, la ora actuală, nu există mecanisme care să funcţioneze eficient în domeniul 

comerţului intern cu produse alimentare sau nealimentare, producătorii locali, fermierii, 

asociaţiile familiale sau micile întreprinderi private sunt nevoite să îşi vândă producţia pe cont 

propriu. Totodată, consumatorii au acces mai greu la aceste produse naturale, de calitate şi, 

drept urmare, cumpără produse aduse din alte ţări, de calitate net inferioară, produse sau 

crescute în condiţii care nu se pot verifica. 

4.Obiectivele proiectului 

Pentru ca programul să fie cât mai cunoscut, vor avea loc mai multe acţiuni, campanii, cum ar 

fi târguri de achiziţii, sesiuni de degustare în magazine, campanii de incurajare a clientilor de a 

cumpara produse traditionale romanesti. Programul va oferi sprijin producatorilor locali, spre 

exemplu prin emiterea scrisorilor de confirmare a relaţiilor de bună colaborare, în scopul 

contractării unor credite bancare.  

5.Durata proiectului: 12 luni 
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6.Bugetul proiectului: 135.000 lei 

7.Plan de acţiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

  1 Elaborarea planului de actiune si 

implementare 

Luna 1-2 Echipa Proiectului 

 2 Implementarea programului Luna 3-12 Echipa Proiectului 

După finalizarea proiectului Primăria Auşeu va aloca fondurile necesare întretinerii lucrărilor 

prevăzute în acest proiect. 

 

 

Proiecte de dezvoltare şi amenajare turistică: 

 

1. Titlul proiectului: 51 

AMENAJAREA ZONEI TURISTICE “VALEA OMULUI “ DIN SATUL AUŞEU 

2. Aria de desfăsurare 

Proiectul se adresează locuitorilor comunei Auşeu şi în special cetăţenilor din satele Auşeu şi 

Luncşoara interesaţi de dezvoltarea unor servicii turistice şi agroturistice la standarde europene. 

Proiectul îşi propune să promoveze oportunitatile de investitii în special în domeniul turismului 

rural pentru atragerea de resurse ( parteneri, investitori, turişti) necesare dezvoltării economiei 

durabile a comunei Auşeu. 

Beneficiari directi vor fi toţi locuitorii comunei Auşeu iar indirect locuitorii zonei Aleşd prin 

posibilitatea dezvoltării activităţilor economice şi ocupării profesionale în zonă. 

3.Nevoia acoperită de proiect. 

Prin acest proiect dorim să contribuim la dezvoltarea economică şi socială a comunei, prin 

mediatizarea oportunitatilor şi a punctelor tari ale comunei în vederea atragerii de investiţii şi 

investitori în comuna Auşeu. 

Prin promovarea proiectului vom face cunoscut potenţialul zonei noastre astfel încât viitorii 

parteneri investitori români sau străini să cunoscă intenţiile şi planurile noastre de viitor. 

Proiectul face posibil creşterea vizibilităţii comunei Auşeu în ţară şi deschide oportunităţi de 

finanţare a diferitelor programe de dezvoltare locală : turism, agroturism, infrastructură, social, 

economic, prestări servicii, comerţ. 

4.Obiectivele proiectului. 

- Promovarea oportunitatilor teritoriului comunei Auşeu şi a parteneriatului pe care comuna le 

oferă investitorilor în economia locală. 

- Dezvoltarea investitiilor prin construirea de noi case de vacanţă, ferme de agroturism, 

pensiuni, restaurante, servicii în domeniul turismului, amenajarea unei baze sportive de 

agrement, teren de tenis, volei, fotbal, baschet). 
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- Promovarea obiceiurilor noastre tradiţionale în domeniul cultural, portul popular, dansuri şi 

cântecul popular, obiectelor mestesugăreşti şi de artizanat ceea ce va face posibil atragerea 

turiştilor români şi străini. 

5.Durata proiectului: 24 de luni. 

6.Bugetul proiectului  este de 2.000.000 lei  din care : 400.000 lei contributie locală. 

7.Plan de acţiune. 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

 1 Demersurile necesare 

introducerii în intravilan a zonei 

Văii Omului 

Luna   1 - 3 Primăria şi Conşiliul Local 

Auşeu 

 2 Demararea unui  studiu de 

fezabilitate 

Luna   3 - 6 Primăria Comunei Auşeu 

3 Lucrări de modernizare la 

drumul de acces Auşeu – Valea 

Omului – Luncsoara 

Luna  6 - 14 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

4 Lucrări de extindere a retelei 

electrice şi a iluminatului public 

în toată zona Văii Omului 

Luna 14 - 24 Comuna Auşeu+ Dirigente 

şantier+ Executant lucrare 

 

1. Titlul proiectului: 52 

AMENAJAREA UNUI SCHI PARC ÎN COMUNA AUŞEU 

2. Aria de desfăsurare 

Proiectul se adresează locuitorilor comunei Auşeu  

3.Nevoia acoperită de proiect. 

Datorită faptului că această zonă este situată într-un cadru favorabil sporturilor de iarna şi 

pentru că o pârtie de schi moderna vine în sprijinul zonei atât din punct de vedere economic, 

cât şi social prin dezvoltarea, valorificarea şi promovarea potenţialului natural. 

Înfiinţarea Schi Parc va contribui la transformarea acestei zone într-un puternic centru de 

gravitatie turistica, o staţiune pentru toate vârstele, conferindu-i astfel o notă evidentă de 

dinamism şi culoare. 

Prin promovarea proiectului vom face cunoscut potenţialul zonei noastre astfel încât viitorii 

parteneri investitori români sau străini să cunoscă intenţiile şi planurile noastre de viitor. 

Proiectul face posibil creşterea vizibilităţii comunei Auşeu în ţară şi deschide oportunităţi de 

finanţare a diferitelor programe de dezvoltare locală : turism, agroturism, infrastructură, social, 

economic, prestări servicii, comerţ. 

4.Obiectivele proiectului. 

- Promovarea oportunităţilor teritoriului comunei Auşeu şi a parteneriatului pe care comuna le 

oferă investitorilor în economia locală; 

- întărirea statutului de statiune turistică de interes naţional; 

- poziţionarea în topul statiunilor de schi din ţară 
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- valorificarea potenţialului turistic al comunei Auşeu. 

5.Durata proiectului: 15 luni. 

6.Bugetul proiectului  4.500.000 lei 

7.Plan de acţiune. 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1-2 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 3-4 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare Luna 5-8 Autoritate contractantă 

4. Execuţie lucrare Luna 9-15 Comuna Auşeu+ Dirigente 

santier+ Executant lucrare 

 

1.Titlul proiectului: 53 

CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICĂ ÎN COMUNA AUŞEU 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul nostru îşi propune să promoveze turismului rural. Beneficiarii direcţi ai proiectului 

vor fi locuitorii comunei Auşeu. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

In comuna Auşeu nu mai există vreo pensiune turistică clasificată si astfel turiştii dornici să 

viziteze obiectivele turistice se află în situaţia de a se caza în altă localitate. 

4.Obiectivele proiectului 

- Creşterea atractivităţii turistice a comunei Auşeu; 

- Crearea de locuri de muncă; 

- Atracţie şi perspectivă pentru tineret; 

- Revigorarea tradiţiilor; 

- Dezvoltare durabilă în armonie cu natura. 

5.Durata proiectului 24 luni 

6.Bugetul proiectului: Se estimează  un buget de 1.800.000 lei 

7.Planul de actiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

1 Elaborarea studiului de 

fezabilitate 

Luna 1-2 Primăria Comunei Auşeu 

2 Elaborarea proiectului  

Executie lucrări 

Luna 3-4 Echipa Proiectului 

3 Proceduri privind licitarea 

lucrărilor 

Luna  5-10 Primăria Auşeu 

4  Executie lucrare Luna  11-24 Comuna Auşeu+ Dirigente 
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santier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

surse de finantare europene. 

 

1.Titlul proiectului: 54 

ÎNFIINŢAREA DE TABĂRĂ PENTRU COPII 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul nostru îşi propune să promoveze turismului rural. Beneficiarii direcţi ai proiectului 

vor fi locuitorii comunei Auşeu. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Comuna Auşeu nu reprezintă, în prezent, una din destinaşiile turistice cele mai frecventate de la 

nivelul zonei din care face parte, în ciuda resurselor turistice existente. Una din problemele 

principale este slaba dezvoltare a infrastructurii turistice, la nivel local neexistând nicio unitate 

de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică.  

Acest proiect prevede înfiinţarea unei tabere pentru copii care să faciliteze schimburile 

culturale la nivel local. Comuna deţine un teren disponibil cu o suprafaţă de 12 ha, în 

vecinătatea Pădurii Săldăbagiu de Munte. În cadrul taberei poate fi amenajat şi un muzeu în aer 

liber care să prezinte diverse obiecte din patrimoniu public referitoare la cum a arătat 

municipiul Oradea în trecut. 

4.Obiectivele proiectului 

Creşterea atractivităţii turistice a comunei Auşeu prin dezvoltarea infrastructurii turistice. 

5.Durata proiectului : 12 luni 

6.Bugetul proiectului 

  Se estimează  un buget de 4.500.000 lei. 

7.Planul de actiune 

Nr Activitate Termen Responsabil 

1 Elaborarea studiului de 

fezabilitate 

Luna 1-2 Primăria Comunei Auşeu 

2 Elaborarea proiectului  

Executie lucrări 

Luna 3-4 Echipa Proiectului 

3 Proceduri privind licitarea 

lucrărilor 

Luna  5-10 Primăria Auşeu 

4  Executie lucrare Luna  11-24 Comuna Auşeu+ Dirigente 

santier+ Executant lucrare 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

surse de finantare europene. 

 

1.Titlul proiectului: 55 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ PENTRU PERIOADA 2014 – 2020 

A UNITĂŢII ADMINISTRATIV TERITORIALE AUŞEU, JUDEŢUL BIHOR 

 

 

 

 101 

ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE FORMARE ŞI CALIFICARE ÎN DIFERITE 

DOMENIUL A PERSOANELOR ADULTE DIN COMUNA AUŞEU 

2. Aria de desfăşurare 

La nivelul comunei Auşeu, s-a identificat problema persoanelor adulte necalificate sau 

nespecializate în diferite domenii, acest proiect venind în sprijinul localnicilor din comuna 

Auşeu. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

 Asigurarea unui nivel optim de cunoştinţe în diferite domenii: agricultura, turism etc; 

 Sprijinirea financiară a persoanelor adulte nevoiaşe pentru finalizarea studiilor; 

 Asigurarea unei diplome de calificare în urma absolvirii cursurilor. 

4.Obiectivele proiectului 

- creşterea ofertei de calificare/reconversie a forţei de muncă din regiune prin dezvoltarea 

instituţională in domeniul instruirii vocaţionale şi intensificarea măsurilor active de ocupare a 

forţei de muncă în vederea măriri gradului de ocupare a populaţiei active şi valorificarea 

superioară a potenţialului economic 

- Intensificarea măsurilor active de ocupare pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi 

dezvoltarea abilităţilor care să permită cursanţilor să-şi schimbe locurile de muncă şi/sau să-şi 

continue învăţarea într-un sector economic de perspectivă cum este agricultura sau turismul în 

care ponderea nevoilor calificărilor arată o tendinţă de creştere pentru calificările respective. 

- Scăderea numărului de şomeri la nivel local şi creşterea economiei la nivel local. 

5.Durata proiectului: 12 luni 

6. Bugetul proiectului: 180.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr.c

rt. 

Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 2 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie furnizor de 

servicii formare 

Luna 3-4 Autoritate contractantă 

4. Formarea persoanelor Luna 5-12 Comuna Auşeu+ Formator 

Fondurile necesare executării acestui proiect  se vor face din bugetul local, buget de stat sau 

alte surse de finanţare europene. 

 

1.Titlul proiectului: 56 

CENTRU DE INFORMARE COMUNITARĂ ÎN COMUNA AUŞEU 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul va fi realizat în Comuna Auşeu prin promovarea unui proiect, finantat prin program 

european. Beneficiarii proiectului vor fi toţi locuitorii comunei, inclusiv turiştii care vizitează 

zona. 
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3.Nevoia acoperită de proiect 

O mai bună comunicare internă şi externă a locuitorilor teritoriului comunei Auşeu. Centrul de 

informare comunitară va prelua şi functia de centru de informare turistică. Proiectul se 

încadrează în strategia de dezvoltare a comunei Auşeu şi anume:  

- Cresterea vizibilitătii comunei Auşeu în tară şi în lume, în scopul facilitătii finanţării 

programelor locale de dezvoltare, în domeniile infrastructură, social, economic, etc. 

4. Obiectivele proiectului 

- Realizarea unei mai bune comunicări a autoritătii locale cu locuitorii comunei Auşeu, pe de o 

parte, şi a turiştilor ce vizitează zona, pe de altă parte, în vederea facilitării dezvoltării 

economice şi sociale a zonei; 

- Realizarea monografiei comunei Auşeu, cu sprijinul bătrânilor satului a echipei proiectului. 

5.Durata proiectului 

- 9 luni de zile; 

- ulterior încheierii finantării, proiectul va fi continuat cu sprijinul fînanciar al Primăriei 

Comunei Auşeu. 

6.Bugetul proiectului 

- Aproximativ 60.000.000  lei din care 20.000.000  lei contributie locală. 

7. Planul de acţiune 

Nr. Activitate Termen realizare Responsabil 

1 Planificarea activitătii de 

înterviu 

Luna 1 coordonator 

2 Achizitie bunuri Luna 1 coordonator 

3 Documentare la înstitutiile 

abilitate, stabilirea cadrului logic 

al înterviurilor şi al monografiei 

Luna 2 coordonator 

4 Realizarea deplasării, înterviuri 

cu consultanti (bătrânii zonei) 

Lunile 3-5 coordonator 

5  Selectie materiale şi realizarea 

primei variante a monografiei 

Lunile 6-7 Coordonator+ echipă 

6 Consultare cu facilitatorul 

(membru CET) 

Luna 7 coordonator 

7 Revenire la materialele de bază, 

şi eventual reluarea unora dîn 

înterviuri, pentru clarificări 

Luna 8 Coordonator + echipă 

8 Publicarea monografiei 

asezărilor şi locurilor de la 

poalele muntilor Plopisului 

Luna 9 coordonator 

Centrul de informare comunitară va fi deschis încă din prima zi a proiectului, în clădirea 

Primăriei comunei Auşeu. Pe langă activităţile curente de informare pe care le va realiza unul 
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din funcţionării Primăriei, intenţionăm să punem la dispozitia turiştilor, şi a altor persoane 

interesate şi Monografia comunei Auşeu. 

Ne propunem să abordăm metodic realizarea monografiei comunei noastre, prin realizarea unei 

documentări temeinice,atât în arhive şi biblioteci,cât mai ales în teren, prin discuţii cu bătrânii 

satului, memoria vie a localităţilor. 

Ne bazăm pe sprijinul şi experienţa membrilor (Clubului Ecologic Transilvania). În 

sistematizarea materialului şi clarificarea conţinutului. 

Tirajul estimat al ediţiei este de 300 exemplare, urmând ca, în cazul în care vom identifica 

sponsori, în viitor să publicăm o a doua ediţie. 

 

1.Titlul proiectului: 57 

PROMOVAREA TURISMULUI RURAL PRACTICAT ÎN COMUNA AUŞEU 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul nostru îşi propune să promoveze oportunitatile de investitii în comuna Auşeu, în 

special în domeniul turismului rural, pentru atragerea de resurse (parteneri, investitori, 

turisti,etc.) necesare dezvoltării economice durabile a comunei noastre.Beneficiarii directi ai 

proiectului vor fi locuitorii comunei Auşeu, iar cei indirecti vor fi toti locuitorii microregiunii 

Aleşd, prin posibilitatea dezvoltării activităţilor economice şi ocupării profesionale în zonă. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Prin acest proiect, dorin să contribuim la dezvoltarea economică şi socială a comunei, prin 

mediatizarea oportunitătilor şi a punctelor tari ale comunei, aşa cum sunt acestea prezentate în 

analiza SWOT, în vederea atrageriide investitii şi investitori în zonă. 

Astfel prin activităţile proiectului, vom face cunoscut potenţialul zonei noastre, astfel încât 

potenţialii parteneri sau investitori să ne cunoască intentiile şi planurile de viitor. 

Proiectul nostru se încadrează în prima prioritate a strategiei de dezvoltare a comunei Auşeu, 

adică: - cresterea vizibilitătii comunei Auşeu în tară şi în lume, în scopul atragerii investiţiilor 

şi investitorilor, şi facilitării fînanţării programelor locale de dezvoltare în domeniile turism, 

infrastrctură, social,economic,etc. 

4.Obiectivele proiectului 

- Promovarea oportunitatilor teritoriului comunei, şi de parteneriat pe care comuna le oferă 

investitorilor în economia locală; 

- Formalizarea diverselor actiuni disparate de promovare de până acum prin constituirea 

grupului local de acţiune, în vederea creşterii eficienţei demersului. 

5.Durata proiectului 

- 6 luni 

- pagina  web va fi actualizată periodic, ulterior încheierii proiectului de fată, prin grija grupului 

local de acţiune, şi contribuţia financiară a Primăriei Comunei Auşeu. 

6.Bugetul proiectului 

  Se estimează   un buget de 4000 lei. 

7.Planul de acţiune 
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 Nr. Activitate Termen de 

realizare 

Responsabil 

1 Realizare site proiect Luna 1 Coordonator proiect 

2 Realizare materiale promotionale 

pe suport scris 

Luna 4 Coordonator proiect 

3 Promovare Internet 

(ofertare,corespondentă,etc) 

Permanent Coordonator proiect  

4 Organizare conferintă finantatori Luna 6 Coordonator proiect 

Proiectul va continua şi ulterior, cu sprijinul fînanciar al asociaţiei locale de promovare a agro-

turismului. 

 

1.Titlul proiectului: 58 

ÎNFIINŢAREA DE TRASEE TURISTICE ŞI TEMATICE 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul nostru îşi propune să promoveze turismului rural. Beneficiarii directi ai proiectului 

vor fi locuitorii comunei Auşeu, iar cei indirecti vor fi toti locuitorii microregiunii Aleşd. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Traseele turistice si tematice sunt instrumente active de educaţie pentru mediu şi de apreciere a 

valorilor naturii. Acestea pot influenţa şi sensibiliza comportamentul vizitatorului, parcurgerea 

unei poteci tematice este un mod plăcut şi totodată educativ (informal) de petrecere a timpului 

liber. 

Traseele turistice si potecile tematice pot deveni mici „laboratoare” în aer liber pentru 

susţinerea unor ore din curricula şcolară. 

4.Obiectivele proiectului 

Cunoasterea si protejarea mediului inconjurator 

5.Durata proiectului 

- 6 luni 

6.Bugetul proiectului 

Se estimează  un buget de 219.865 lei. 

7.Planul de acţiune 

 Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1 Realizare plan de acţiune Luna 1 Coordonator proiect 

2 Realizare trasee turistice şi 

tematice 

Luna 2-6 Coordonator proiect 

3 Promovare internet 

(ofertare,corespondentă,etc) 

Permanent Coordonator proiect  

Proiectul va continua şi ulterior, cu sprijinul fînanciar al asociaţiei locale de promovare a agro-

turismului. 
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1.Titlul proiectului: 59 

RESTAURARE MOARA DE APA 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul nostru îşi propune să promoveze turismului rural. Beneficiarii direcţi ai proiectului 

vor fi toţi locuitorii microregiunii Aleşd, turişti români şi turişti străini. 

3.Nevoia acoperită de proiect 

Restaurarea morii de apă poate fi valorificată din punct de vedere turistic, moara era unul dintre 

punctele importante ale vieţii sociale ale comunităţii, putând să devină un punct de atracţie 

pentru potenţialii turişti romani sau straini. 

4.Obiectivele proiectului 

Pastrarea si conservarea patrimoniului cultural al  comunitatii. 

5.Durata proiectului: 6 luni 

6.Bugetul proiectului 

  Se estimează  un buget de 219.865 lei. 

7.Planul de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1 Realizare plan de acţiune Luna 1 Coordonator proiect 

2 Lucrări de execuţie restaurare 

moara de apa 

Luna 4-6 Comuna Auşeu+ 

Executant 

 

 

Proiecte de dezvoltare a serviciilor publice şi a capacităţii 

administrative 

 

1.Titlul proiectului: 60 

CONSTRUIREA, AMENAJAREA ŞI DOTAREA SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI 

AUŞEU 

2. Aria de desfăşurare 

Proiectul se va derula în centrul de comună, respectiv satul Auşeu şi va acoperi nevoile cu 

caracter administrativ desfăşurate de angajaţii primăriei comunei Auşeu. 

3. Nevoi acoperite de proiect 

Una din problemele semnalate la nivelul comunei Auşeu este starea necorespunzătoare a 

sediului administraţiei publice, fiind necesară construirea şi amenajarea sediului administrativ. 

De asemenea, odată cu aceasta va fi necesară achiziţionarea cu echipamente, dotări, mobilier, 

etc. 
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4.Obiectivele proiectului 

Creşterea eficienţei serviciilor publice furnizate de Primăria Comunei Auşeu. 

5.Durata proiectului: 24 luni 

6. Bugetul proiectului: 1.350.000 lei 

7. Plan de acţiune 

Nr.

crt. 

Activitate Termen de realizare Responsabil 

1. Elaborare studiu de fezabilitate Luna 1-2 Coordonator 

2. Elaborare proiect Luna 3-4 Echipa proiectului 

3. Organizare licitatie lucrare+dotare Luna 5-8 Autoritate contractantă 

4. Executie lucrare+dotare Luna 9-24 Comuna Auşeu+ Dirigente 

santier+ Executant lucrare 

Solicitarea de fonduri necesare excutării proiectului se va realiza prin fonduri proprii, 

guvernamentale sau fonduri europene. 

 

1.Titlul proiectului: 61 

PROMOVAREA OPORTUNITĂTILOR TERITORIULUI COMUNEI AUŞEU 

2.Aria de desfăsurare 

 Proiectul nostru îşi propune să promoveze oportunitătile de investitii în comuna Auşeu pentru 

atragerea de resurse (parteneri, investitori, turisti,etc) necesare dezvoltării economice durabile a 

comunei noastre.Beneficiarii directi ai proiectului vor fi locuitorii comunei Auşeu iar indirecti 

vor fi toţi locuitorii microregiunii Auşeu, prin posibilitatea dezvoltării activităţilor economice şi 

ocupării profesionale în zonă. 

3 Nevoia acoperită de proiect 

Prin acest proiect, dorim să contribuim la dezvoltarea economică şi socială a comunei, prin 

mediatizarea oportunitatilor şi a punctelor tari ale comunei, aşa cum sunt acestea prezentate în 

analiza SWOT, în vederea atragerii de investiţii şi investitori în zonă. 

Astfel, prin activităţile proiectului, vom face cunoscut potenţialul zonei noastre, astfel încât 

potenţialii parteneri sau invetitori să ne cunoască intentiile şi planurile de viitor: 

- cresterea vizibilitătii comunei Auşeu în tară şi în lume, în scopul atragerii învestitiilor şi 

învestitorilor, şi facilitării finantării programelor locale de dezvoltare în domeniile 

infrastructură, social,economic, etc. 

- iniţierea programului de dezvoltare turistică în zona Gepiş şi Vf  Omului, în vederea realizării 

unei staţiuni turistice montane cu facilităţi pentru practicarea sporturilor de iarnă şi de vară; 

4. Obiectivele proiectului 

- Promovarea oportunitatilor teritoriului comunei, şi de parteneriat pe care comuna le oferă 

investitorilor în economia locală; 

- Formalizarea diverselor acţiuni disparate de promovare de până acum prin constituirea 

grupului local de acţiune, în vederea creşterii eficienţei demersului. 
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5.Durata proiectului 

- 6 luni de zile; 

- pagina  web va fi actualizată periodic, ulterior încheierii proiectului de faţă, prin grija grupului 

local de acţiune, şi contribuţia financiară a Primăriei Comunei Auşeu. 

6.Bugetul proiectului 

- se preconizează un buget total de circa  5000  lei din care 500 lei contributie locală 

7.Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1 Realizare site proiect Luna 1 Grupul local 

2 Realizare materiale promotionale 

pe suport scris 

Luna 4 Grupul local 

3 Promovare internet 

(ofertare,corespondentă,etc) 

Lunile 1-5 Grupul local 

4 Organizare conferintă finantatori Luna 6 Grupul local 

                                                                               

1.Titlul proiectului: 62 

PROGRAM DE PROMOVARE A EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE 

2.Aria de desfăsurare 

Proiectul se adresează locuitorilor comunei Auşeu. 

3 Nevoia acoperită de proiect 

Promovarea unui stil de viaţă sănătos, a respectului faţă de viaţa personală, sănătatea proprie şi 

a celorlalţi. 

4. Obiectivele proiectului 

- apărarea şi întărirea sănătăţii personale şi colective a elevilor;  

- însuşirea de cunoştinţe cu privire la igiena individuală şi de grup;  

- însuşirea de cunoştinţe cu privire la mediul ambiant în care trăiesc;  

- formarea unor deprinderi de alimentaţie raţională şi sănătoasă;  

- formarea unor deprinderi elementare cu privire la prevenirea bolilor;  

- aplicarea corectă a normelor de igienă a cavităţii bucale;  

- identificarea şi completarea setului de valori personale;  

- conştientizarea importanţei autocunoaşterii în adoptarea unui stil de viaţă responsabil;  

- conştientizarea impactului valorilor asupra comportamentului şi procesului de luare a 

deciziilor;  

- promovarea comportamentelor responsabile în şcoală şi în afara şcolii;  

- dezvoltarea abilităţilor necesare lucrului în echipă.. 

5.Durata proiectului; 6 luni 
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6.Bugetul proiectului 5.000 lei  

7.Plan de acţiune 

Nr. Activitate Termen de realizare Responsabil 

1 Realizare plan proiect Luna 1 Comuna Auşeu 

2 Realizare materiale promotionale 

pe suport scris 

Luna 2 Comuna Auşeu 

3 Promovare (pliante, 

brosuri,corespondentă,etc) 

Luna 2 Comuna Auşeu 

4 Organizare intalniri cu grupuri Luna 3-6 Comuna Auşeu 

 

 

4.7 Estimarea impactului Strategiei asupra UAT si asupra zonei 

înconjurătoare, contributia la o dezvoltare durabilă 

Creşterea durabilă presupune construirea unei economii competitive, durabile şi eficiente din 

punctul de vedere al utilizării resurselor, care să profite de avantajul geografic al 

amplasamentului localităţii în cursa pentru dezvoltarea unor noi oportunităţi de dezvoltare a 

zonei, care să accelereze majorarea numărului de locuri de muncă pentru locuitorii comunei, 

care să exploateze potenţialul turistic şi să consolideze avantajul competitiv al mediului de 

afaceri, în special în sectoarele de producţie şi în cadrul IMM-urilor şi care să ajute 

consumatorii să realizeze meritele utilizării eficiente a resurselor. O asemenea abordare va ajuta 

localitatea să prospere într-o lume cu emisii reduse de dioxid de carbon, care dispune de resurse 

limitate şi să prevină, în acelaşi timp, degradarea mediului, pierderea diversităţii şi utilizarea 

nedurabilă a resurselor. De asemenea, aceasta va sta la baza coeziunii economice, sociale şi 

teritoriale. 

Strategia de dezvoltare a localităţii cuprinde domeniile următoare: 

 Competitivitate: economia localităţii va prospera datorită comerţului cu produse obţinute 

pe plan local dar şi prin dezvoltarea accesului civilizat al turistilor în zonele montane atât 

de pitoreşti ale localitătii, dezvoltării şi amenajării obiectivelor de atracţie prin 

amenajarea unor structuri de primire a acestora, drumuri forestiere  

 Protecţia mediului înconjurător: prin protecţia împotriva eroziunilor datorate acţunii 

neconrolate a torenţilor de pe versanţi, indiguri pentru alunecările de teren şi împotriva 

inundaţiilor  

 Preocuparea creării de noi locuri de muncă: prin dezvoltarea unor oportunităţi economice 

pentru agenţii economici ce îşi pot dezvolta afacerile în zonă, în acest sens consiliul local 

a luat decizia dezvoltării unor parcuri industriale 

 Asigurarea unui nivel de viaţă civilizat al locuitorilor; prin asigurarea condiţiilor, un 

standard de viaţă adecvat dezvoltării socio-economice a României în contextul integrării 

în UE, asistenţa medicală în spaţii modern amenajate, dotate şi echipate corespunzător 

standardelor europene 

 Asigurarea incluziunii sociale: prin integrarea populaţiei de etnie romă în special în 

procesul educaţional al localităţii şi asigurarea asistenţei sociale corespunzătoare care 

converge către dobândirea unei educaţii stabile. 
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Strategia de dezvoltare a localităţii Auşeu, judeţul Bihor a fost concepută să contribuie prin 

obiectivele de investiţii propuse a se realiza în perioada 2014 – 2020 la o dezvoltare durabilă a 

zonei fiind totodată în consens cu obiectivele strategice ale României pentru aceeaşi perioadă 

de dezvoltare în contextul strategiei UE. 

 

4.8 Referinţe la documente strategice spaţial/sociale/economice cu 

implicaţii asupra dezvoltării locale şi legatura planului cu ele: PUG, PUZ, 

strategii de dezvoltare europene, sectoriale, regionale, judeţene, etc. 

Prin Programul Naţional de Reformă, România şi-a stabilit ţinte similare cu cele asumate la 

nivel european, adaptate însă la nivelul de performanţă a pieţei muncii şi a altor domenii 

conexe, cu scopul asigurării stabilităţii macroeconomice şi sustenabilităţii finanţelor publice, 

creşterii competitivităţii şi productivităţii economice şi îmbunătăţirii funcţionării pieţei forţei de 

muncă. 

În acest scop, Guvernul va realiza următoarele demersuri: 

 implementarea sistemului salarizării unitare în sectorul public care presupune 

salarizarea tuturor categoriilor de personal din sectorul bugetar prin luarea în 

considerare a drepturilor de natură salarială stabilite prin acte normative speciale; 

stabilirea drepturilor de natură salarială numai prin norme juridice de forţa legii; 

remunerarea egală pentru muncă de valoare egală şi îmbunătăţirea sustenabilităţii 

financiare; 

 implementarea reformei în sistemul de pensii care vizează creşterea graduală a vârstei 

de pensionare pentru femei şi pentru anumite categorii cu statut special, trecerea 

graduală la un sistem de indexare în funcţie de inflaţie, integrarea în sistemul unitar de 

pensii publice a persoanelor care se află în domenii reglementate de legi, respectiv de 

prevederi speciale de pensionare şi lărgirea bazei de impozitare prin includerea unor 

noi categorii de contribuabili (profesii liberale, manageri, asociaţii familiale); 

 implementarea Legii responsabilităţii fiscal-bugetare care cuprinde proceduri 

îmbunătăţite de elaborare a bugetelor multianuale, dispoziţii referitoare la limitarea 

rectificărilor bugetare efectuate în cursul anului şi reguli fiscale mai stricte în ceea ce 

priveşte cheltuielile totale, cheltuielile de personal şi deficitul bugetar, precum şi 

funcţionarea Consiliului fiscal care asigură o analiză independentă a prognozelor 

macroeconomice şi bugetare, implementarea standardelor de cost în domeniul 

cheltuielilor publice ale autorităţilor locale; 

 dezvoltarea sistemului de formare profesională continua şi creşterea participării la 

programe de formare; 

 reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă şi 

diminuării şomajului mai ales în rândul tinerilor; 

 reformarea programelor de asistenţă socială referitoare la alocaţia pentru susţinerea 

familiei, ajutoarele pentru încălzirea locuinţelor şi acordarea venitului minim garantat, 

cu scopul îmbunătăţirii eficienţei şi reducerii costurilor; 

 reducerea birocraţiei privind recrutarea angajaţilor prin înfiinţarea one-stopshop la 

nivel local (judeţean) şi operaţionalizarea acestora în vederea realizării unei singure 

proceduri de recrutarea a angajaţilor; 
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 îmbunătăţirea calităţii actului administrativ, a procesului decizional şi a 

managementului şi coordonării orizontale a politicilor publice; 

 stimularea capacităţii firmelor de a crea, adăuga, capta şi reţine valoare în lanţul 

naţional productiv, bazată pe procese, produse şi servicii; 

 continuarea implementării reformelor adoptate în anul 2010 de către ANAF 

(combaterea evaziunii fiscale, sprijinirea mediului de afaceri, îmbunătăţirea 

administrării veniturilor), precum şi o serie de alte reforme cum ar fi simplificarea şi 

modernizarea procedurilor de utilizare a serviciilor publice online. 

Obiectivele de dezvoltare ale României pentru perioada 2014-2020 trebuie să răspundă la cel 

puţin două cerinţe: 

 Să contribuie la obiectivele de creştere inteligentă, durabilă şi incluzivă ale Uniunii 

Europene, în conformitate cu cele stabilite prin Strategia Europa 2020 precum şi 

prin alte documente strategice de la nivel european. 

 Să răspundă nevoilor specifice de dezvoltare a României, plecând de la avantajele 

competitive care ar trebui promovate prin investiţiile naţionale. 

Obiectivul global de dezvoltare stabilit prin Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 este 

„Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România şi 

statele membre ale Uniunii Europene” şi are ca ţintă atingerea unui nivel al PIB /locuitor de 

41% din media UE în anul 2013 (plecând de la 31,1% din media UE-25 în anul 2004 în ceea ce 

priveşte PIB / locuitor). În 2011, România ajunsese deja la 49% din media UE-27. În acelaşi 

timp, obiectivul global al Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 este acela de a 

genera o creştere economică adiţională de 10-15% din PIB, în perioada 2007-2015, obiectiv 

care, din cauza crizei economice şi a dificultăţilor de absorbţie a fondurilor europene, ar putea 

să nu fie îndeplinit. 

Pachetul legislativ prezentat de către Comisia Europeană în octombrie 2011, propune 

consolidarea procesului de programare strategică prin concentrarea fondurilor europene pe cele 

11 obiective tematice corelate cu priorităţile Strategiei Europa 2020, pentru a maximiza 

impactul politicii în ceea ce priveşte realizarea priorităţilor europene, respectiv: 

 consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării; 

 îmbunătăţirea accesului şi a utilizării şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi 

comunicaţiilor; 

 îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol (în 

cazul FEADR) şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii (pentru FEMP); 

 sprijinirea tranziţiei către o economie cu consum scăzut de dioxid de carbon în toate 

sectoarele; 

 promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor; 

 protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor; 

 promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore; 

 promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă; 

 promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei; 

 investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii; 
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 consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă. 

Obiectivele tematice sunt transpuse în priorităţi de investiţii specifice pentru fiecare fond în 

parte. 

Documentele de programare prevăzute de proiectele de regulamente pentru perioada 2014-

2020: 

După cum a fost precizat şi în Memorandumul ”Aprobarea acţiunilor şi documentelor privind 

pregătirea accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2014-2020”, la nivelul 

fiecărui Stat Membru, documentele prevăzute de proiectele regulamentelor europene, sunt: 

1. Acordul de Parteneriat, documentul elaborat de un stat membru, în colaborare cu 

actorii socioeconomici, care stabileşte strategia, priorităţile şi cadrul instituţional pentru 

implementarea fondurilor europene, şi aprobat de către Comisia Europeană în urma evaluării şi 

dialogului cu statul membru; 

2. Programele Operaţionale/ Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală. 

La nivel european, orientarea strategică privind utilizarea fondurilor europene este dată de 

Cadrul Strategic Comun (CSC), care acoperă cele cinci mari fonduri europene: Fondul 

European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European Maritim pentru Pescuit. Cele 

cinci fonduri au fost denumite generic ”fondurile CSC”. Din punct de vedere strategic, 

proiectele de regulamente prevăd faptul că fondurile CSC vor complete intervenţiile naţionale, 

regionale şi locale în implementarea Strategiei Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi 

incluzivă (Strategia Europa 2020), luând în considerare contextul specific din fiecare stat 

membru. 

Principalele prevederi privind alocarea financiară şi concentrarea tematică Conform propunerii 

Comisiei Europene, alocările naţionale pentru politica de coeziune (fără FEADR şi FEPAM) 

vor fi limitate la 2,5% din PIB-ul fiecărui stat membru pentru perioada 2014-2020, 

ceea ce va presupune o alocare superioară faţă de actuala perioadă. Există însă o serie de 

propuneri din partea statelor membre net contributoare care pot diminua nivelul alocărilor 

pentru toate statele membre. 

Alocările financiare vor fi diferite în funcţie de tipul de regiune: 

 Regiuni mai puţin dezvoltate (less developed regions) – acele regiuni care au PIB/capita 

sub 75% din media UE27; 

 Regiuni în tranziţie – acele regiuni care au PIB/capita între 75 şi 90% din media UE; 

 Regiuni mai dezvoltate (more developed regions) – regiuni care au PIB/capita peste 

90% din media UE. 

Regiunile de dezvoltare ale României se clasifică astfel: 

- Regiunea Bucureşti-Ilfov va intra în categoria regiunilor mai dezvoltate; 

Celelalte 7 regiuni vor fi în continuare în categoria regiunilor mai puţin dezvoltate. 

Consecinţele acestei grupări: 

 Rata de cofinanţare propusă în cele 7 regiuni mai puţin dezvoltate va fi de 85%; 
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 Rata de cofinanţare propusă în regiunile mai dezvoltate va fi de 75% (ca urmare a 

aplicării excepţiei pentru regiunile care în perioada 2007-2013 au avut PIB/capita sub 

75% din media UE-25, cum este şi cazul regiunii Bucureşti-Ilfov). 

În conformitate cu propunerile de compromis aprobate la nivelul Consiliului Afaceri Generale, 

sunt impuse următoarele principii de concentrare a fondurilor: 

1. Alocarea Fondului de Coeziune va reprezenta o treime din alocarea pentru politica de 

coeziune; 

2. Alocarea FEDR va fi orientată spre primele patru obiective tematice prevăzute în 

Regulamentul General în proporţie minimă de: 

a. 50% pentru regiunile mai puţin dezvoltate; 

b. 60% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov (ca urmare a aplicării excepţiei pentru regiunile 

care în perioada 2007-2013 au avut PIB/capita sub 75% din media UE-25, cum este şi 

cazul regiunii Bucureşti-Ilfov). 

3. Alocarea FEDR va fi orientată spre obiectivul tematic (4) într-o proporţie minimă de: 

a. 10% pentru regiunile mai puţin dezvoltate; 

b. 20% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov. 

4. Alocarea FSE va fi orientată spre patru dintre priorităţile de investiţii finanţate în cadrul 

obiectivelor tematice (8)-(10) în proporţie minimă de: 

a. 60% pentru regiunile mai puţin dezvoltate; 

b. 80% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov; 

Alocările pentru fondurile structurale (FSE+FEDR) vor fi concentrate pe obiectivele tematice 

(8)-(10), după cum urmează: 

a. între 20-25% pentru regiunile mai puţin dezvoltate; 

b. între 45-50% pentru regiunea Bucureşti-Ilfov. 

 

Opţiunea strategică a României pentru perioada 2014-2020 

Cu toate că România şi-a depăşit deja ţinta stabilită prin PND 2007-2013, rămâne penultimul 

stat membru în ceea priveşte nivelul mediu PIB/locuitor raportat la UE27, propunem o 

abordare similar cu cea privind perioada 2007-2013. Plecând de la elementele prezentate mai 

sus şi sub rezerva confirmării acestora de către etapele fireşti ale procesului de programare 

(realizarea analizelor socio-economice, prioritizarea nevoilor de investiţii şi elaborarea 

strategiei de utilizare a instrumentelor structurale, cuantificarea financiară a priorităţilor de 

investiţii şi stabilirea investiţiilor eligibile din instrumente structurale, evaluarea impactului 

macroeconomic a acţiunilor propuse, procesul de evaluare ex-ante ş.a.), propunem spre 

dezbatere următoarele opţiuni strategice: 

Obiectivul global al strategiei de dezvoltare a României.Reducerea disparităţilor de dezvoltare 

socială şi economică între România şi statele member ale Uniunii Europene, prin generarea 

unei creşteri adiţionale de 15% determinată de utilizarea fondurilor europene, având ca ţintă 

atingerea în anul 2022, a unui nivel mediu al PIB/locuitor de 65% din media UE. 

Obiectivele specifice 
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Propunerile de obiective specifice (OS) vor fi strâns corelate cu cele trei tipuri de obiective 

tematice propuse de către Comisia Europeană şi cu priorităţile Strategiei Europa 2020, după 

cum urmează: 

Creştere inteligentă 

OS1. Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin asigurarea unei creşteri adiţionale a 

valorii adăugate brute în industrie şi servicii de minim X% şi crearea a minim Y de locuri de 

muncă nete 

Creştere durabilă 

OS2. Promovarea unei creşteri economice curate, prin proiecte investiţionale verzi care duc la 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% faţă de nivelul din anul 1990 

Creştere favorabilă incluziunii 

OS3. Promovarea unei societăţi favorabile incluziunii prin creşterea ratei de ocupare cu T% şi 

reducerea populaţiei aflate în pragul sărăciei cu 580.000 persoane. 

Pentru atingerea acestor obiective specifice, România va promova investiţii ce vor răspunde 

tuturor celor 11 obiective tematice, aşa cum s-a precizat mai sus. La o analiza preliminară se 

poate observa că niciunul dintre obiective tematice propuse de către Comisia Europeană nu 

poate fi exclus, fapt ce va fi relevat, cu siguranţă şi de analizele socio-economice. 

Dincolo de obiectivele specifice corelate cu priorităţile Strategiei Europa 2020, investiţiile ce 

urmează a fi finanţate vor răspunde următoarelor priorităţi tematice (PT) de dezvoltare: 

PT1. Creşterea pe termen lung a competitivităţii economiei Româneşti; 

PT2. Dezvoltarea durabilă a infrastructurii de bază; 

PT3. Adaptarea capitalului uman la provocările unei economii moderne; 

PT4. Îmbunătăţirea eficienţei administraţiei publice. 

Acestor priorităţi tematice li se adăugă componenta teritorială, care trebuie urmărită ca o 

prioritate orizontală. Plecând de la aceste repere general acceptabile, procesul de programare va 

avea rolul de a selecta un mix optim de priorităţi de investiţii şi acţiuni cheie care să ducă la 

atingerea obiectivelor specific stabilite. 

 

5. PLANIFICAREA INVESTIŢIILOR 

Strategia Europa 2020 a UE stă la baza tuturor politicilor de dezvoltare relevante la nivelul 

Uniunii Europene pentru perioada 2014-2020. Europa 2020 are ca obiectiv dezvoltarea unei 

economii inteligente, durabile şi favorabile incluziunii la nivelul UE, prin stabilirea de 

priorităţicare să încurajeze Statele Membre să atingă niveluri ridicare de ocupare a forţei de 

muncă, productivitate şi coeziune economică şi socială. Pentru a atinge aceste ţinte, UE a 

stabilit cinci obiective ambiţioase, referitoare la: 

 ocuparea forţei de muncă 

 cercetare, dezvoltare şi inovare 

 schimbările climatice şi energie 

 educaţie 

 sărăcie şi excluziune socială. 
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Pentru fiecare dintre aceste obiective, Statele Membre şi-au stabilit propriile ţinte la nivel 

naţional şi au definit direcţiile şi măsurile strategice necesare pentru atingerea acestora. Cea 

mai mare parte a asistenţei financiare relevante din partea UE pentru Strategia Europa 2020 va 

fi pusă la dispoziţie în cadrul Politicii de Coeziune a UE, prin Instrumentele Structurale. 

Întrucât legislaţia aplicabilă acestor instrumente pentru perioada 2014 - 2020 nu va fi 

definitivată foarte curând, vor exista o serie de modificări faţă de perioada actuală, după cum 

urmează: 

1. includerea fondurilor UE pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, alături de FEDR, FSE 

şi FC în contractul/acordul de parteneriat’, care va stabili cadrul strategic naţional 

pentru programarea fondurilor UE; 

2. concentrarea pe 11 Obiective Tematice după cum urmează: 

 cercetare şi inovare 

 tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC) 

 competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) 

 trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon 

 adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionării riscului 

 protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor 

 promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore 

 ocupare şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă 9 

 incluziune socială şi combaterea sărăciei 

 educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii 

 consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă 

 OPORTUNITĂŢI mai mari pentru abordări teritoriale ale procesului de 

programare; 

 posibilităţi de dezvoltare a unor Programe Operaţionale (PO) multi-fond 

FEDR/FSE; 

 o concentrare mai mare pe monitorizarea rezultatelor – inclusiv monitorizarea 

la nivelul teritorial relevant; 

 posibila impunere de către Comisia Europeană a unor condiţionalităţi macro-

economice şi sectoriale statelor membre – ex-ante şi/sau ex-post; 

 alocări financiare suplimentare acordate Statelor Membre şi/sau regiunilor cu 

rezultate deosebite în implementare şi/sau celor care obţin rezultate ce 

contribuie la atingerea ţintelor legate de strategia Europa 2020. 

 

5.1 Măsura planificată ce poate fi implementată prin planuri integrate sau 

proiecte individuale 

În contextul strategiei de dezvoltare a localităţii Auşeu, proiectele de investiţii propuse se pot 

realiza în cadrul unor programe de investitii integrate, in speţă proiectele de investitii ce privesc 

protectia mediului şi arealului înconjurător prin finanţare nerambursabilă obţinută prin 
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programele de mediu, fie prin proiecte de investiţii individuale finanţate fie prin fonduri 

europene dezvoltate prin programele de dezvoltare regionale, fie prin fonduri cu asistenţă 

guvernamentală. 

 

5.2 Etape in realizarea investitiei 

Pentru implementarea unui proiect de investiţii cu finanţare europeană sau guvernametală vor fi 

necesare parcurgerea unor etape procedural de implementare şi anume: 

1. Identificarea programului de finanţare şi coroborarea cu investiţiile eligibile ale 

acestuia 

2. Stabilirea criteriilor eligibile de accesare a programului respectiv 

3. Elaborarea documentaţie tehnico-economice pentru determinarea parametrilor tehnici 

şi economici ai proiectului de investiţii propus, respectiv studiul de prefezabilitate, 

studiul de fezabilitate, etc 

4. Elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii Certificatului de urbanism şi a avizelor 

solicitate 

5. Elaborarea proiectului tehnic de execuţie şi a detaliilor de execuţie a investiţiei 

6. Elaborarea documentaţiei de obţinerea autorizaţie de construcţie a investiţiei 

7. Depunerea documentaţiei complete solicitate prin ghidul de finanţare la Autoritatea 

de Management a proiectului 

8. Demararea procedurilor de achiziţie a lucrărilor de construcţii 

9. Recepţia lucrărilor 

5.3 Instituţii, departamente din cadrul UAT implicate în dezvoltarea 

proiectelor 

În cadrul UAT Auşeu, judeţul Bihor sunt implicate cu mare interes în dezvoltarea de proiecte 

pentru investiţii compartimentele de urbanism, contabilitate, achizitii publice şi nu în cele din 

urma consiliul local şi primarul localităţii. 

În cadrul compartimentului de urbanism, se urmăreşte coroborarea proiectelor de investiţii cu 

Planul de Urbanism General al localităţii precum şi în concordanţă cu parametrii de 

similitudine din Planul de Urbanism Zonal aprobat de catre consiliul local. 

În cadrul compartimentului de contabilitate se vor identifica sursele de finanţare sau 

cofinanţare a proiectelor conform cerinţelor programelor de investiţii respective. 

În cadrul cmpartimentului de achiziţii publice se desfăşoara activităţi de urmărire a legalităţii 

procedurilor de achiziţii în conformitate cu legislaţia în vigoare şi comunicarea cu celelalte 

compartimente ale UAT implicate. 

În cadrul consiliului local al localităţii se propun şi se iau decizii cu privire la proiectele de 

dezvoltare a localităţii în consensul voinţei şi spre bunăstarea locuitorilor. 

Primarul localităţii în calitate de preşedinte al consiliului local propune acestuia strategia de 

dezvoltare a localităţii pe următoarea perioadă, în consens cu documentele zonale, regionale şi 

naţionale privind sensul dezvoltării economico-sociale a comunităţii pe care o conduce. 
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Întreaga institutie a primăriei comunei este de fapt implicată în proiectele de dezvoltare pe 

termen scurt sau mediu a localităţii. 
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