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INTRODUCERE
Ce este dezvoltarea durabilă?
Dezvoltarea durabilă înseamnă în primul rând asigurarea unei calităţi mai bune a vieţii
pentru toţi, în prezent şi pentru generaţiile viitoare. Dezvoltarea durabilă mai înseamnă
recunoaşterea faptului că economia, mediul şi bunăstarea socială sunt interdependente şi anume
faptul că 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 asigurarea satisfacerii nevoilor de bază ale oamenilor: locuinţe, străzi
sigure, oportunitatea de împlinire prin educaţie, informare, participare, sănătate, şi loc de
muncă. Toate acestea necesită o economie robustă, sănătoasă capabilă să creeze mijloacele
necesare satisfacerii acestor nevoi, atât în prezent cât şi pentru viitor.
Pe scurt, dezvoltarea durabilă presupune:

Un nou rol pentru autorităţile locale şi leaderii comunitari

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 împreună cu comunitatea locală

Dezvoltarea şi oferirea serviciilor care îmbunătăţesc bunăstarea şi calitatea vieţii
locuitorilor în zona de rezidenţă
Autorităţile locale, organizaţiile neguvernamentale, organizaţiile comunitare şi de afaceri
au nevoie în acest moment de facilitatori comunitari care să fie capabili să creeze puntea de
legătură dintre politicile guvernamentale de dezvoltare şi nevoile şi dorinţele comunităţilor
locale.
De ce avem nevoie de dezvoltare durabilă şi cine e responsabil?
În comunităţi mai mici, cum sunt localităţile rurale, actul decizional este mai direct şi
implicarea oamenilor poate fi mai eficientă. Totodată degradarea mediului în mediul rural a
devenit foarte gravă în ultima perioadă. Comunităţile rurale au fost neglijate şi autorităţile
locale nu pot face faţă problemelor de mediu apărute (invazia deşeurilor, devastarea valorilor
naturale, impactul agriculturii asupra mediului).
Pentru realizarea tuturor celor menţionate e nevoie de aportul fiecăruia dintre noi. Toţi
suntem responsabili, fie că reprezentăm autorităţile, fie că suntem simpli cetăţeni, angajaţi sau
mici întreprinzători, fie că suntem organizaţi în grupuri locale formale sau informale sau nu.
Autorităţile locale, ca puncte nodale şi leaderi 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 pregătirea Strategiilor Locale de Dezvoltare Durabilă pentru
a promova şi/sau îmbunătăţi bunăstarea socială şi economică şi calitatea mediului în zonele de
rezidenţă şi astfel să contribuie la dezvoltarea durabilă a României per ansamblu.
Uniunea Europeană, organism din care şi România face parte, acordă o importanţă
majoră spaţiului rural, importanţă reflectată de politicile şi programele promovate de acest for.
Unul din documentele ce stă la baza tuturor acestor politici şi programe este Programul de
dezvoltare rurală al Uniunii Europene.
În acest cadru general pentru a utiliza cu succes fondurile neramburabile ale UE
comunităţile rurale din România trebuie să fie pregătite, iar un prim pas în acest proces de
pregătire este formularea unor strategii de dezvoltare durabilă care să dea măsura nevoilor şi
oportunităţilor pe care fiecare comunitate le are în parte.
Documentul de faţă este o asemenea încercare şi reprezinta o continuare a unui drum la
care au contribuit toţi cei care au fost si sunt interesaţi de prezentul dar mai ales de viitorul lor,
atât cel individual cât şi cel comun.
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1.

PREZENTARE GENERALA.

1.1. Asezare.
Comuna Suplacu de Barcau este situata in partea de nord-est a judetului Bihor, la limita
judetului Bihor cu judetul Salaj in nordul pantei vestice a Muntilor Apuseni, la marginea
Muntilor Plopis, ramificatie care poarta denumirea de Muntii de Arama, unde raul Barcau,
iesind din stramtorile defileului de la Marca judetul Salaj, curge spre campie.
Comuna este situata pe terasele din stanga raului Barcau, se intinde pe o suprafata de 45
km2,detinand 0,6% din suprafata judetului.
Centrul de comuna reprezinta poarta de intrare in judetul Bihor.
1.2.Istoric.
Atestarea locuirii acestor meleaguri se pierde in negura veacurilor, urme ale perenitatii
datand din neolitic. Asezarea neolitica de la Suplacu de Barcau este prima si unica cercetata
exhaustiv in judetul Bihor, permitand cunoasterea aprofundata a structurii si evolutiei unui grup
cultural bine individualizat in cadrul descoperirilor contemporane, care a fost denumit Grupul
Suplacu de Barcau.
Cercetarile au demarat in punctul Corau I, in anul 1973 si au fost efectuate pe durata a
peste trei decenii de arheologul cel mai atasat de istoria comunei noastre, d-na dr. Doina Ignat.
Atunci au fost descoperite locuinte, obiecte din ceramica si unelte de piatra slefuite. Bogatia
materialelor scoase la lumina in urma cercetarilor, trasaturile specifice de modelare si decorare
a ceramicii, adevarata industrie de producere a uneltelor din piatra slefuita, au dus la definirea
grupului cultural Suplac ca un grup aparte din complexul cultural cu ceramica pictata si incizata
ce graviteaza in jurul Muntilor Apuseni. Materia prima pentru pictare era o pasta neagra
bituminoasa.
Izvoarele istorice medievale pomenesc, la diferite date localităţile apartinatoare comunei,
ceea ce înseamnă că erau intemeiate cu mult înaintea atestarii. Iată câteva menţiuni documentare
referitoare la localităţile comunei:
-Localitatea Suplacu de Barcau este atestata documentar pentru prima data in
socotelile de dijma ale episcopiei romano-catolice din Oradea pe anii 1291-1294, cu denumirea
,,villa Zeplac”.Toponimicul este un mister, circuland variante care leaga numele asezarii de
presupusul nume al unui principe dac, stiuta fiind apropierea asezarii de cetatea dacica de la
Marca- Suplac. Vatra actuala a localitatii este situata pe terasele din stanga raului Barcau.
Este situata in partea de nord-est a judetului Bihor, pe valea raului Barcau in aval la 3 km de
defileul epigenetic al acestuia de la Marca. Marginile de nord-est si est ale localitatii sunt
flancate de cele ale comunei Marca din judetul Salaj, marginile vestice si sud vestice de hotarele
satelor: Balc, Dolea, Foglas si Valea Cerului.
Denumirea actuala in limba maghiara a localitatii Suplacu de Barcau explica faptul ca,
toponimic, localitatea era legata de raul Barcau prin asezarea sa geografica intr-un ,,loc
frumos” (Szeplak = loc frumos, in maghiara) pe Barcau.
-Borumlaca atestat documentar in anul 1327,
-Vilcelele atestat documentar in anul 1785-1786,
-Valea Cerului atestat documentar in anul 1785-1786,
-Dolea atestat documentar in anul 1905. In urma studiilor sociologice efectuate,s-a
constatat ca primii locuitori ai satului Dolea provin din zona actualului oras Mezokovesd din
Ungaria. Din aceasta cauza, dupa anul 2000 s-a stabilit o relatie de prietenie intre cele doua
localitati, concretizata prin vizite reciproce si schimburi culturale intre comuna Suplacu de
Barcau si orasul ungar Mezokovesd.
-Foglas atestat documentar in anul 1916,
1.3. Traditii si cultura
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Prin structura sa populationala, comuna Suplacu de Barcau reuseste sa impleteasca in
mod unitar si armonios traditiile culturale ale celor trei nationalitati conlocuitoare majoritare.
Ceea de a patra, comunitatea rroma, este impartita in doua subdiviziuni, in functie de influenta
la care a fost supusa. Astfel,in satul Borumlaca, acestia sunt vorbitori de limba romana,
obiceiurile lor culturale fiind puternic influentate de comunitatea romana. In centrul de comuna,
comunitatea rroma este vorbitoare a limbii maghiare si implicit influenta aceasta este mai
pregnanta si la nivelul ocupatiilor si traditiilor.
La cele trei comunitati cu pondere mai mare in viata social-economica a comunei,
pastrarea traditiilor culturale are o manifestare redusa. Influentele civilizatiei de consum au dus
la o uniformizare care mai admite doar mici abateri. Astfel,comunitatile religioase, indiferent de
etnie, mai pastreaza traditiile hramurilor bisericesti.
Comunitatile slovace si maghiare de religie romano-catolica, organizeaza cu ocazia
hramului bisericii, balciuri ale comunitatii. Astfel, in prima duminica a lunii mai are loc Balciul
din satul Dolea- sarbatoare dedicata sfantului Iosif. Cu ocazia sarbatorii Inimii lui Iisus, in
prima duminica a lunii iunie, se aduna toata comunitatea la balciul din Valea Cerului. Balciul
din satul Borumlaca se organizeaza in a doua duminica din luna iunie cu ocazia zilei sfantului
Anton. Ultima zi de balci a anului se sarbatoreste la Suplacu de Barcau, de ziua Sfintei Ana, in
ultima duminica a lunii iulie. Aceste sarbatori aduc laolalta toti locuitorii comunei, fara
diferente de etnie sau religie, fiind prilej de intoarcere in vatra natala si pentru fii comunitatilor
plecati spre alte zari.
Ca vestigii materiale, pe raza comunei se pastreaza o placa comemorativa cu eroii cazuti
in al II – lea Razboi Mondial, in incinta Bisericii Ortodoxe Suplacu de Barcau.
O placa similara cu eroii din Primul Razboi Mondial a fost realizata in anului 2000, si se
afla in incinta Bisericii Reformate Suplacu de Barcau.
O mentiune speciala se impune pentru satul Borumlaca,unde in anul 1938 a fost realizata
de catre invatatorul Rudolf Docolomansky, o statuie reprezentandu-l pe Iisus Redentor. Statuia
are dimensiunile staturii unui om, fiind dupa datele noastre singura statuie de acest gen din
Europa, copie fidela la o scara mai mica a statuii cu acelasi nume amplasate pe „capatana de
zahar” ce domina orasul Rio de Janeiro. Pentru punerea in valoare a acestei piese de deosebita
valoare istorica si culturala din comuna noastra, in anul 2004 luna octombrie, au fost efectuate
unele lucrari de consolidare si amenajare a amplasamentului.
1.4. Populatia
Populatia totala stabila a comunei Suplacu de Barcau era la data de 18 martie 2002 de
4605 persoane.
Structura populatiei in functia de nationalitate se prezinta astfel :

romani 1580 persoane in procent de 34, 31%,

maghiari=1582 persoane in procent de 34,35%

slovaci= 934 persoane in procent de 20,28% ,

rromi= 505 persoane in procent de 10,96%,

germani= 1,

rusi= 3.
In functie de religie structura populatiei este urmatoarea :

ortodoxa= 1696 ;

romano catolica= 1490 ;

greco catolica= 147 ;

reformati=1062 ;
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baptisti=113 ;
penticostali=65 ;
alte religii=32.
In functie de limba materna :
romana= 1938 ;
maghiara =1568 ;
slovaca ; 929 ;
rroma=168 ;
rusa= 2.
Numarul total al pensionarilor din comuna era de 1153.
1.5. Bogatiile solului si subsolului

Solurile comunei sunt majoritar brun roscat de padure in curs de podzolire, cu potential
productiv scazut. Culturile de baza sunt cerealele,plante tehnice ca floarea soarelui sau sfecla de
zahar, iar pe dealurile care inconjoara comuna, vita de vie si pomii fructiferi.
Subsolul comunei este foarte bogat in carbune si titei. Aceste bogatii sunt cunoscute si au fost,
intr-o masura mai mica sau mai mare exploatate din cele mai vechi timpuri.
1.6. Administratia locala.
Comuna Suplacu de Barcau are o suprafata de 4.448 ha avand o populatie totala de
4.605 persoane , in componenta sa 6 localitati: Suplacu de Barcau, Borumlaca, Valea cerului,
Vilcelele, Dolea si Foglas.
In prezent in cadrul administratie publice locale sunt angajate un numar de 10
functionari publici si 5 persoane angajate cu statutul de personal contractual. Functionarea
administratiei publice locale este asigurata prin compartimentele specializate existente in
organigrama acesteia.
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2.

Localitate

Total
comuna*
Suplacu
de Barcau
Borumlac
a
Valcele
Valea
Cerului
Dolea
Foglas

Total
populatie

DATE STATISTICE
(18 martie 2002)
Etnie

Romana

Maghiara

Slovaca

Rroma

Germana

Rusa

Pensio
nari

Somer
i

7-34
ani

4605

1580

1582

934

505

1

3

1153

212

2020

2554

984

1384

43

140

1

2

640

66

1088

950

454

5

158

333

-

-

238

93

445

267

69

8

158

32

-

-

49

-

142

432

12

3

416

-

-

1

145

24

193

190
209

19
42

170
12

1
158

-

-

-

74
37

3
26

58
94

*Conform ultimelor date primite din partea Directiei Judetene de Stattistica Bihor, la data 01.01.2009
populatia Comunei Suplacu de Barcau era 4458 locuitori, din care 2216 barbati si 2242 femei

Romano
catolic

Greco
catolic

Reformati

Baptist

Penticostal

Adventisti

Martor
Iehova

Alte
religii

Fara
religie

Crestin Dupa
Evan-ghelie

Crestin Rit
vechi

Total
comuna
Suplacu
de Barcau
Borumlac
a
Valcele
Valea
Cerului
Dolea
Foglas

Religie
Ortodoxa

Localitate
Componenta

APARTENENTA RELIGIOASA

1696

1490

147

1062

113

65

6

1

12

4

1

7

772

415

139

1031

110

55

6

1

12

4

1

7

766

161

6

4

3

10

-

-

-

-

-

-

102

161

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

6

424

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

12
38

159
170

1
-

18
4

-

-

-

-

-

-

-

-
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SITUATIA LOCATIVA

Localitatea componenta
TOTAL COMUNA
SUPLACU DE
BARCAU
BORUMLACA
VALCELE
VALEA CERULUI
DOLEA
FOGLAS

Suprafata
intravilana

Numar
cladiri

Numar
locuinte

Numar
camere
de locuit

Suprafata
camerelor
de
locuit

Numarul
gospodariil
or

775,53

1225

1494

3639

54679

1504

382,00

696

921

2363

36073

880

116,90
36,04
70,05
82,71
87,83

259
53
72
76
69

274
82
72
76
69

613
164
162
171
166

8754
2468
2376
2550
2458

317
82
72
84
69

AP/AP
BH. Suplacu de Barcau, str. Piaţa Republicii, nr.33
Tel/fax: 0259/368477
E-mail: primaria.suplacudebarcau@cjbihor.ro

www.suplacudebarcau.ro

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI SUPLACU DE BARCAU
2010 - 2013

3. ELEMENTE DE STRATEGIE
O dezvoltare locală durabilă şi eficientă presupune implicarea activă şi angajarea
totală a tuturor factorilor din cadrul comunităţii: autoritatea publică locală, instituţii de
învăţământ, mediul de afaceri, organizaţii non-guvernamentale şi cetăţeni. Implementarea
acestor priorităţi se realizează prin intervenţia concertată a mai multor surse publice de
finanţare: bugetul de stat, bugetele locale, fonduri europene, surse atrase (împrumuturi interne şi
externe).
Contribuţia sectorului privat este, de asemenea, importantă în contextul necesităţii
cofinanţării proiectelor adresate acestuia în mod direct. La nivel local, în scopul dezvoltării
economice competitive, este necesară aplicarea sistematică a măsurilor stimulative pentru
inovare şi transfer tehnologic, inclusiv prin parteneriate de tip public-privat şi dezvoltarea unui
mediu sigur şi dinamic de afaceri.
Acestea deziderate, necesare armonizarii strategiei de dezvoltare a comunitatii noastre
cu strategia judeteana si Planul Naţional de Dezvoltare, au stat la baza elaborarii acestei
strategii locale de dezvoltare, care este supusa imbunatatirii in urma sugestiilor pertinente aduse
se catre toti cei dornici de a face acest process cat mai fructuos pentru locuitorii acestei
commune.
3.1. Populaţia şi nevoile sociale
Sub aspect demografic,este de natura a nelinisti tendinta accentuata de migrare a
populatiei in special tinere, spre alte tari,in special Ungaria si Slovacia ,sau spre centrele
urbane invecinate,in cautare de locuri de munca.
Acest proces duce si la o imbatranire a populatiei comunei,cu alte implicatii in
potentialul de dezvoltare al comunitatii.
De remarcat este si faptul ca in ceea ce priveste sporul natural,acesta este in trendul
national. Prin unele masuri specifice, dintre care notam in special planingul familial, cresterea
natalitatii nu mai este un criteiu obligatoriu, fiind influentat de criteriul bunastarii familiei.
Procentul mai mare de nasteri se inregistreaza in special in comunitatile de rromi, fiind
din pacate proportional si cu abandonul familiar,si cu plasamentul copiilor in institutii
specializate.
3.1.1. Demografie
Probleme

îmbătrânirea accentuată a populaţiei,

depopularea datorită migraţiei, în special a tinerilor, cu studii medii sau superioare, spre
centrele urbane sau străinătate,

sporul natural negativ.
Obiective pe termen mediu şi lung:

condiţii de viaţă atractivă pentru tineri, atât pentru cei din localitate cât şi pentru cei din
exterior (care ar dori să se stabilească în comună),

condiţii şi facilităţi pentru familiile tinere cu copii.

dezvoltarea infrastructurii comunei, pentru asigurarea unor conditii de viata atractive
pentru familiile tinere.

3.1.2. Starea de sănătate şi servicii medicale
Probleme
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problemele deosebite se datoreaza incidentei mari a bolilor cardiovasculare, bolilor
respiratorii si a bolilor de natura canceroasa, datorate se pare poluarii industriale.

dotări ale dispensarelor medicale necoresponzătoare şi învechite care îngreunează sau
împiedică diagnosticarea, dificultăţi privind accesul la medicamente şi tratament (distanţe mari
de parcurs, resurse limitate ale dispensarelor din comună).
Obiective pe termen mediu şi lung

access facil la servicii medicale de calitate, prompte şi suficiente,

Asigurarea accesului facil la serviciile medicale de calitate, prin dezvoltarea Centrului de
permenenta si a microstatiei de salvare existente,si dotarea acestora cu personal si aparatura
competitive.

Colaborarea cu factorii de decizie in ceea ce priveste continuarea masurilor de reducere
a poluarii serului, solului si apei, premisa imbunatatirii starii de sanatate.

populaţie educată privind starea generală de sănătate şi modalităţile de a duce o viaţă
sănătoasă,

eliminarea factorilor de perturbare a calităţii vieţii
3.1.3. Starea de ocupare a forţei de muncă
Probleme

nivel relativ ridicat al şomajului, dar situat sub nivelul mediu din zonele rurale ale
judeţului Bihor, mentalitatea faţă de schimbare şi reconversie profesională.
Obiective pe termen mediu şi lung

locuri de muncă suficiente şi în domenii variate de activitate, cu venituri îndestulătoare
pentru satisfacerea nevoilor de trai,

posibilitatea de a urma cursuri de reconversie profesională în domenii căutate pe piaţa
forţei de muncă,

diversificarea activitatilor economice, in vederea asigurarii unor locuri de munca
suficiente si bine platite.
3.1.4. Educaţia
Reteaua de invatamant este bine dezvoltata, atat sub aspect patrimonial cat si al dotarilor
specifice procesului de invatamant.
Probleme

lipsa posibilităţii de formare continuă pentru adulţi, grad redus de asociativitate,
Obiective pe termen mediu şi lung

diversificarea portofoliului de meserii si deprinderii practice accesibile populatiei
scolare,precum si asigurarea sansei reconversiei pentru populatia adulta.

imbunatatirea continua a asigurarii cu cadre didactice pregatite si dotari moderne,de
natura a asigura un invatamant flexibil,performant,adaptat perioadei pe care o strabatem.

posibilitatea neîngrădită de împlinire individuală prin educaţie,

acces la un sistem educaţional perfomant, flexibil şi adaptat condiţiilor din mediul rural,

infrastructură şi bază materială suficientă şi capabilă să satisfacă nevoile legate de actul
educaţional,

revitalizarea organizaţiilor civice existente,

posibilitatea de formare continuă pentru adulţi.
3.1.5. Cultura
Baza materiala este in curs de reabilitare. S-a finalizat constructia Caminului Cultural
din localitatea Borumlaca. S-a finalizat construirea unei scene festive care este folosita pentru
desfasurarea festivalului International de Folclor Slovac Valea Cerului.Ss-au renovat Caminele
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Culturale din localitatile Dolea si Valea Cerului. Se afla in executie un nou camin in localitatea
Valea Cerului si in centrul de comuna Suplacu de Barcau.
Din pacate se observa un interes relativ scazut pentru datini si traditii culturale, desi
couna este un conglomerat de comunitati etnice si religioase foarte variate. Imbucurator este
faptul ca dezvoltarea ansamblului de folclor slovac Cerovina a dus la o emulatie si in cadrul
celorlalte comunitati etnice, aparand si alte preocupari de punere in valoare a culturii fiecarei
comunitati.
Probleme

infrastructură şi bază materială in curs de revitalizare,

neimplicarea cetatenilor in unele activitati cultural,

acces dificil sau restrictiv la surse de informare (mass-media, cărţi, internet etc.),

abandonul practicilor tradiţionale în favoarea "modernităţii".
Obiective pe termen mediu şi lung

Construirea de camine culturale noi, cu posibilitate de desfasurare a unur activitati
cultural regulate si a petrecerilor cauzate de nunti, botezuri ,precum si zile ale comunitatilor.

Marirea fondului de carte de la biblioteca.

Stimularea infiintarii ansamblurilor artistice pentru antrenarea tinerilor in activitatile
culturale si de exprimare artistica .

Pastrarea si perpetuarea traditiilor culturale ,a datinilor si obiceiurilor ,mod de
asigurare a coeziunii comunitatii,precum si cale de promovare la nivel zonal,national si
international

practici tradiţionale revitalizate şi capabile de a fi transmise nealterate generaţiilor
viitoare, practici tradiţionale puse în valoare, acess facil la surse de informaţie tradiţionale sau
moderne, infrastructură corespunzătoare cerinţelor unei societăţi în perpetuă mişcare.
3.1.6. Sport
Baza sportiva de care dispune comuna este in curs de dezvoltare, in prezent ea dispunand
de urmatoarele facilitati: Sala de Sport Comunala, Sala de Sport Scolara si Teren Sintetic la
Grupul Scolar Industrial Suplacu de Barcau, 4 terenuri de sport din care unul comunal cu
imprejmuire si tribune. In stadiu de demarare a lucrarilor de executie se afla si o Baza Sportiva
Multifunctionala in vecinatatea terenului de sport communal.
Activitatile sportive sunt in curs de revigorare fiind stimulate de noile obiective sportive
realizate in Comuna, terenuri de sport in in localitatile apartinantoare comunei). Este de
remarcat efortul realizat prin infiintarea Clubului Sportiv Vointa Suplacu de Barcau, cu o
activitate sportive continua in cadrul competitilor sportive judetene. De asemenea, existent
Clubului Sportiv Barcaul cu profil de arte martiale adduce un plus de competitivitate in cadrul
activitatilor sportive locale si judetene. Prin sprijinul local isi desfasoara activitatea si o trupa
de majorete precum si o trupa de dansuri cu activitate locala dar si cu prezente notabile la
concursuri international.
Probleme

desi exista posibilitati bune de practicare a sportului, se observa acordarea unei
importanţe medii in practicarea unor sporturi din partea cetatenilor
Obiective pe termen mediu şi lung

practitarea de sporturi individuale şi de masă, cu baze materiale corespunzătoare,

sprijinirea in practicarea unor sporturi si desfasurarea unor competitii sportive

Construirea si dotarea unor facilitati sportive, cu rol in atragerea tinerilor pentru
practicarea sportului de performanta, gen terernuri de sport. Aceste facilitati vor asigura
conditiile de formare a unui tineret sanatos, conform adagiului latin <Mens sana in corpore
sano>.

Promovarea activitatilor sportive de masa prin intermediul scolii.
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3.2 Infrastructura
3.2.1 Dotări edilitare
Probleme

unele clădirile administrative necesită reparaţii şi dotări moderne,

servicii publice deficitare sau inexistente datorită lipsei infrastrucurii necesare (puncte de
lucru ale băncilor, CEC etc.).
Obiective pe termen mediu şi lung

dotări edilitare funcţionale şi capabile să deservească cetăţenii localităţii în condiţii
civilizate,

dotări edilitare extinse pentru diversificarea serviciilor publice arondate spaţiului rural.
3.2.2 Alimentare cu apă curentă, canalizare
Probleme

sistemele de alimentare cu apă curentă prezinta deficinte in functionare si asigurarea
necesarului de consum,

retea de canalizarea redusa ca lungime, deservind o mică parte din totalul populaţiei
comunei,

existenţa a puţine gospodării care au bazine vidanjabile sau fose septice,

deversarea apelor reziduale menajere în locuri neamanjate (cursuri de apă afectate,
infiltraţii în sol)
Obiective pe termen mediu şi lung

realizarea cu prioritate a retelei de canalizare si statiei de epurare in Comuna Suplacu de
Barcau

populaţie informată asupra riscurilor cauzate de de deversarea apelor uzate în locuri
neamenajate, asupra utilizării durabile a resurselor de apă şi a prevenirii poluărilor,

sistem de furnizare a apei curente capabila să deservească locuitorii comunei.
3.2.3 Drumuri şi transport
Probleme

inexistenta unei sosele de centura care sa gestioneze traficul greu care se desfasoara prin
localitatea Suplacu de Barcau

stare tehnică neorespunzătoare a drumurilor nationale si judeţene care traverseaza prin
comuna,

amentinarea continua a desfiintarii rutelor de calatori si a statiei CFR

transport public puţin dezvoltat.
Obiective pe termen mediu şi lung

accesarea unor fonduri pentru construirea unei sosele de centura in localitatea Suplacu
de Barcau

reţea de drumuri funcţională care să deservească nevoile curente ale locuitorilor şi
activităţilor economice fără să afecteze starea mediului înconjurător,

sistem de transport modal care să coreleze transportul feroviar şi cel rutier (de persoane
sau de mărfuri).
3.2.4 Telefonie. Servicii poştale
Probleme

telefonia fixă este relativ bine reprezentată comparativ cu restul comunelor din regiune
insa calitatea telefoniei fixe nu este cea mai bună, afectând în mod special comunicaţiile speciale
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de tip transmisie de date (cele mai afectate fiind autorităţile locale, şcolile şi societăţile
comerciale), există zone în comună unde telefonia mobilă nu are acoperire.
Obiective pe termen mediu şi lung

reţea de telefonie fixă extinsă la nivelul întregii comune capabilă să faciliteze şi
comunicaţiile de tip special (poştă electronică, internet etc.),

teritoriu acoperit în totalitate de o formă sau alta de telefonie, servicii poştale
diversificate şi prompte.
3.3 Economia
3.3.1 Industria
Probleme

resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone şi străine limitate,

echipamente şi tehnologii învechite, poluante

tendinţe de monoindustrializare (principalele activităţi industriale se concentrează pe
extracţia de titei

practici nedurabile (exploatarea intensivă a resurselor de petrol si a resurselor
forestiere).
Obiective pe termen mediu şi lung

industrie diversificată, dinamică şi capabilă să ofere posibilitatea de împlinire
profesională şi materială locuitorilor comunei,

industrie generatoare de venit la bugetul local, industrie nepoluantă şi durabilă.
3.3.2 Agricultura
Probleme

resurse financiare insuficiente, investiţii puţine,

utilaje agricole învechite, rudimentare şi tehnologii neperformante,

media de vârstă ridicată a celor ce se ocupă de activităţi agricole,

parcelarea terenului (suprafeţele agricole nu pot fi întotdeauna lucrate mecanizat) şi
probleme legate de posesiune,

degenerarea raselor animalelor,

scăderea producţiilor medii la aproape toate culturile,

piaţă de desfacere redusă
Obiective pe termen mediu şi lung

practici de agricultură durabilă, adaptate condiţiilor climaterice şi solului din comună,

activităţi agricole diversificate şi generatoare de venit la bugetul local, asocierea
producătorilor, îmbunătăţirea practicilor agricole,

politici de marketing eficiente.
3.3.3. Comerţul şi serviciile
Probleme

unităţi comerciale mici, cu profit mic

diversitate redusă, majoritatea fiind orientate spre alimentaţie publică - magazine
alimentare şi baruri,

orientare în majoritate spre clienţii locali,

activităţi de marketing reduse,

valorificare slabă a resurselor locale.
Obiective pe termen mediu şi lung

diversificarea obiectului de activitate al firmelor,
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utilizarea eficientă a resurselor locale, promovarea unor tehnici eficiente de marketing,
orientarea parţială spre turişti ca potenţial clienţi.
3.3.4. Turismul. Agro-turismul
Probleme

inexistenta fermelor agro-turistice autorizate,

lipsa unor produse turistice coerente,

lipsa personalului calificat în turism — manageri, ghizi,

promovare slabă a produselor turistice existente.
Obiective pe termen mediu şi lung

practicarea unui turism integrat, cu pachete turistice variate,

realizarea unor programe de pregătire pentru practicanţii de agro-turism,

realizarea unor produse turistice diversificate,

realizarea şi promovarea unor evenimente locale,

adoptarea unor măsuri eficiente de promovare a posibilitatii de dezvoltare turistica.
3.4. Mediul înconjurător
Probleme

degradarea solului si poluarea apei datorate exploatarii intensive a resurselor de petrol
si lipsei unui sistem de epurare a apelor uzate,

sistem de gestionare a deşeurilor neorientat spre colectare selective a desurilor,

educaţie ecologică redusă,

scăderea suprafeţelor împădurite,

management deficitar al unor suprafete de terenuri care prezinta nevoi de protectie.
Obiective pe termen mediu şi lung

promovarea practicilor de agricultură ecologică,

realizarea unui sistem de canalizaresi statiei de epurare a apelor uzate,

realizarea unor cursuri de educaţie ecologică,

curăţarea cursurilor de apă şi a domeniului public,

suplimentarea numarului de coşuri de gunoi pe domeniul public,

crearea unor mecanisme de colectare selectivă a deşeurilor,

împădurirea suprafeţelor degradate, gestionarea eficientă a ariilor protejate.
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4.

VIZIUNEA COMUNITARĂ

Comuna Suplacu de Barcau se va dezvolta si isi va consolida pozitia de comuna cea mai
dezvoltată din regiunea Valea Barcaului din punct de vedere economic şi social, prin mai buna
valorificare a resurselor locale, atragerea investiţiilor şi investitorilor, revigorarea tradiţiilor,
crearea/reabilitarea infrastructurilor de tip urban şi punerea în valoare a poziţionării
geografice, în deplin respect faţă de mediul înconjurător.

5.
PRIORITĂŢI

Creşterea vizibilităţii comunei Suplacu de Barcau în ţară şi în lume, în scopul atragerii
investiţiilor şi investitorilor, şi a facilitării finanţării programelor locale de dezvoltare, în
domeniile infrastructură, social, economic, etc.

Salvarea/revigorarea tradiţiilor locale, dansuri, port, meşteşuguri, cu efecte asupra
ocupării profesionale;

Stoparea degradării mediului ambiant datorită activităţilor economice şi deşeurilor
solide, în special datorita exploatarii petroliere, precum şi flacoane din polietilenă;

Iniţierea unor programe de dezvoltare turistică în zona, în vederea realizării unei zone
turistice in jurul viitorului lac de acumulare creat prin finalizarea constructiei barajul de apa;

Creşterea valorii si calitatii produselor şi resurselor locale; exploatarea acestora în
vederea dezvoltării unei economii locale ce crează ocupare profesională.
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6. PROIECTE REALIZATE
In materie de realizari ale comunitatii locale si administratiei publice, am putea enumera
urmatoarele :
- 1996-1998 – introducerea gazelor naturale in localitatea Suplacu de Barcau, centru de
comuna.(fonduri atrase)
- 1997-1998 - Regularizarea vailor Borumlaca si Frumoasa in vederea combaterii efectelor
inundatiilor (prin Directia judeteana Apele Romane – fonduri guvernamentale).
- 1998-2000 – Construirea noului sediu al Primariei. (fonduri de la bugetul judetean si
fonduri proprii)
- 1998-2000 – Realizarea retelei CATV in toate satele comunei. (fonduri proprii)
- 1999-2000 – Asfaltarea strazilor Crinului si Zarandului – aprox.7,5 Km. (fonduri proprii)
- 2003-2004 – Realizarea drumului Borumlaca - Marca-Huta prin Program FRDSE.
- 2003-2004 – Construirea Caminului Cultural Valea Cerului. (fonduri proprii)
- 2003-2004 - Achizitionarea spatiului necesar functionarii cabinetului medical si a
Centrului de permanenta. (fonduri proprii)
- 2003-2004 – Infiintarea Centrului de Permanenta Medicala .
- 2001-2005 – Relizarea sistemului de alimentare cu apa Borumlaca. (fonduri proprii)
- 2004-2005 – Demararea activitatii de productie incaltaminte de catre S.C.Manfred Euro in
satul Valea Cerului.
- 2004-2006 – Realizarea investitiei « Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa
Suplacu de Barcau,Dolea,Foglas,Valcele,Valea Cerului –comuna Suplacu de
Barcau »realizat prin proiect SAPARD.
- 2005-2006 – Construirea Corpului 3 de cladire la GRI Suplacu de Barcau. La parter
functioneaza sase sali de clasa pentru ciclul primar, iar la etaj spatii cu destinatii
informationale pentru toti cetatenii comunei. (fonduri guvernamentale, fonduri de la
bugetul judetean si fonduri proprii)
- 2003-2004 - Achizitionarea spatiului necesar functionarii cabinetului medical si a
Centrului de permanenta.
- 2005-2006 – Finalizarea lucrarilor necesare infiintarii statiei de salvare (fonduri proprii),
- Imediat dupa alegerile din 2008 s-au accesat fonduri guvernamentale pentru construirea
unei Baze Sportive Multifunctionale in Suplacu de Barcau, proiect depus la Cancelaria
primului-ministru.
In perioada 2008-2009:
- s-au facut asfaltari in satele Valea Cerului, Foglas, Dolea si Suplacu de Barcau in lungime
de peste 3000 ml.
- s-au facut trotuare in zona gradinitei din comuna si la Biserica Reformata
- s-a realizat o pasarela de trecere peste Valea Borumlaca pentru evitarea accidentelor de
circulatie si fluidizarea traficului
- am obtinut avize SPR Bihor si am amenajat 3 treceri de pietoni, in zone intens circulate de
pietoni, in special elevi; in zona magazinului universal s-au amenajat 2 trotuare pentru a
se putea traversa strada
- s-a intocmit studiu de fezabilitate si proiectul tehnic pentru utilitati Sala de Sport. S-a
desfasurat licitatia de atribuire si in prezent lucrarile de amenajare utilitati sunt in curs de
finalizare, receptia finala va avea loc in octombrie 2009
- ca urmare a sesisarilor populatiei si pentru evitarea aparitiei riscului producerii de
alunecari de teren in zona fostei mine Suplac P2 s-au realizat studiile topografice si
geologice pentru gasirea solutiilor de remediere a efectelor de alunecari de teren si pentru
stoparea acestora.Se fac in continuare demersuri pentru continuarea lucrarilor prin
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finantare de la Directia Generala a Resurselor Minerale din cadrul Ministerului
Economiei.
in 2008 s-a schimbat cca 100 m din reteaua de canalizare invechita in zona PetromService
si centru localitatii Suplacu de Barcau.
s-a extins reteaua de alimentare cu apa cu aproximativ 600 m spre statia PECO
in zona strazii Codruluis-au facut asfaltari si s-a executat un sant pentru colectare ape
pluviale, precum si un trotuar in lungime de 450 m
in zona blocurilor de locuinte din strada Crinului s-a inlocuit poarta de intrare, s-au pavat
aleile la intrarea din blocuri, s-au amenajat 2 mese pentru tenis de masa
tot in zona blocurilor din strada Crinului s-a amenajat o micropiata agroalimentara;
in luna mai 2009 s-a receptionat scena festiva din localitatea Valea Cerului si a fost si
inaugurata prin desfasurarea Festivalului International de Folclor Slovac din localitatea
Valea Cerului;
la Sala de festivitati din Valea Cerului sunt in curs de finalizare lucrarile de structura
urmand ca partea de executie acoperis si finisaj sa fie data la licitatie prin intermediul
SEAP,
in localitatea Dolea s-au facut lucrari de asfaltare pe strada Cimitirului si s-a finalizat
lucrarea de amenajat trotuare pe o parte si alta a satului Dolea, in acest fel evitandu-se
producerea de accidente
in localitatea Bormlaca s-au facut asfaltari aproape in toata localitatea;
in localitatea Borumlaca constructia Caminului Cultural din localitate este in stadiu final
si urmeaza sa fie inaugurat.
in localitatea Borumlaca s-au curatat si igienizat, s-au amenajat fantanile din centrul
localitatii pentru a putea fi folosite in mod corespunzator de sateni;
in localitatea Vilcelele s-au amenajat 2 fantani si s-au asfaltat toate caile de acces in zonele
locuibile;
in localitatea Suplacu de Barcau s-a axecutat si receptionat o capela mortuara amenajata
modern, avand camera frigorifica si care urmeaza sa fie folosita pentru toate cultele; in
prezent se fac amenajari la platfarma si alee asfaltata, precum si inlocuire gard
In Suplacu de Barcau urmeaza sa fie demarate lucrarile de construire a Casei de Cultura Sala de Nunti, lucrarea a fost amanata pentru executie din cauza modificarilor de proiect si
modificarilor de studii topografice;
in prezent suntem in faza anailizei ofertelor tehnico financiare ale firmelor care au
participat la licitatia pentru construirea statiei de epurare si realizarii canalizarii in
Comuna Suplacu de Barcau; urmeaza faza atribuirii contractului si inceperea lucrarilor de
executie;
in localitatea Suplacu de Barcau, s-a amenajat cladirea fostului sediu CAP in prezent ea
fiind folosita ca spatii de birouri pentru: Birou Notarial Pana Petru, birou parlamentar
senator UDMR Cseke Atilla, birou parlamentar deputatUDMR Derzi Akos, Birou
Composesorat Suplacu de Barcau
la dispensarul medical si centrul de permanenta s-a efectuat ample lucrari de amenajare
interioara;
s-a amenajat o parcare moderna in centru comunei pentru asigurarea spatiilor de parcare
si pentru fluidizarea traficului in zona.
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7. PERSPECTIVE IN STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE
A.

STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE PE TERMEN SCURT

Domeniile prioritare in viziunea noastra sunt asigurarea unui mediu de viata curat,
dezvoltarea infrastructurii,asigurarea conditiilor celor mai bune de viata pentru toti locuitorii
comunei,dezvoltarea de activitati aducatoare de profit,pregatirea tinerilor in concordanta cu
necesitatile de azi ale societatii,asigurarea accesului la informatie.Pornind de la aceste
deziderate,in momentul de fata avem in derulare sau in faza de pregatire urmatoarele proiecte :
Punerea in executie a lucrarii «Lucrari de realizare a retelei de canalizare si statiei de
epurare in comuna Suplacu de Barcau,judetul Bihor» prin fonduri guvernamentale (MMDD) si
buget local . Se desfasoara etapa de atribuire a contractului de achizitie publica
Finalizarea executiilor la obiectivele Camin Cultural Suplacu de Barcau si Sala de
Festivitati Valea Cerului(fonduri proprii)
Finalizarea executiei obiectivului „Bază sportivă multifuncţională în comuna Suplacu de
Barcău, judeţul Bihor prin construirea unui teren de sport cu vestiare, suprafata sintetica si
instalatie de nocturna, prin Programul
Executia investitiei ,,Parc in Localitatea Suplacu de Barcau”, prin ,,Programul naţional
de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” lansat de
Agentia Fondului de Mediu. A fost realizat Studiul de fezabilitate, a fost depusa cererea de
finantare care se afla in stadiul de anliza
Efectuarea demersurilor pentru accesarea unor fonduri in vederea realizarii unei sosele
de centura
Dezvoltarea relatiilor comunitare prin intermediul unor asociatii, ONG-uri cu profil
specific,
Asocierea cu administratiile publice din zona Marghita,in vederea realizarii unui sistem
zonal de gestionare a deseurilor menajere si a apelor uzate,in vederea asigurarii unui mediu.
Finalizarea lucrarilor de proiectare si executie rebilitare termica blocuirlor de locuinte din
comuna.
Proiectarea si executia unor spatii comerciale si aprtamente de serviciu pe terenulaflat in
domeniul comunei in zana fostului sediu al Militiei,
Rezolvarea situatiei juridice si modernizarea cladirii vechiului Camin Cultural din
localitatea Suplacu de Barcau.
Realizarea de noi parcari in Comuna Suplacu de Barcau,
Realizarea in continurae a noi statii deautobuz modern in Comuna Suplacu de Barcau,
Modernizarea si autorizarea pietei agro-alimentare si de naimale in localitatea Suplacu de
Barcau
Extinderea infrastructurii electrice si drum intre Suplacu de Barcau si Valea Cerului, in
zona viilor pentru asigurarea aparitiei si dezvoltarii zonei turistice dupa finalizarea autostrazii
Transilvania
Realizarea proiectelor enumerate,va permite o dezvoltare social – economica durabila a
comunei,o mai mare capacitate de pregatire si de reconversie a fortei de munca in acord cu
cerintele tot mai dinamice ale economiei,precum si sesizarea rapida a oportunitatilor de afaceri
sau a posibilitatilor de atragere de fonduri prin diverse programe.
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B. STRATEGIA LOCALA DE DEZVOLTARE PE TERMEN MEDIU SI LUNG
DEZVOLTAREA ECONOMICA DURABILA
Pe termen mediu si lung, dezvoltarea economica a comunei va fi gandita in functie de
oportunitatile aparute sau in curs de aparitie . Astfel, pot fi exploatate urmatoarele premise de
dezvoltare :
asigurarea unei infrastructuri rutiere corespunzatoare, retelele de drumuri fiind
adevaratele artere sanguine ale oricarui sistem economic sanatos si dinamic.
realizarea unor retele de canalizare in fiecare localitate a comunei, cu statie de epurare
aferenta, pentru rezolvarea unitara la nivel de comuna a gestionarii apelor uzate.
dezvoltarea unei zone rezidentiale cu utilitatile aferente, adiacente lacului barajului de
acumulare de pe raul Barcau. Aceasta zona de constructii cu caracter turistic in prima faza, va
conduce la atragerea unor investitori si cresterea potentialului economic si a plajei activitatilor
cu caracter lucrativ.
realizarea unei statii moderne de tratarea apei, pe seama barajului de acumulare de pe
raul Barcau in vederea asigurarii necesarului de apa potabila a comunei si a zonei.
implementare tehnologiilor moderne in ceea ce priveste productia agricola, in vederea
obtinerii de produse biologice, ca alternativa la actuala agricultura de subzistenta. In acest sens
se impune cu necesitate organizarea de cursuri de pregatire, in vederea diversificarii tipurilor de
exploatari agricole,precum si a metodelor de exploatare.
diversificarea activitatilor industriale, pentru utilizarea potentialului mare de mana de
lucru calificata din comuna.
atragerea de investitori in domeniul productiei si serviciilor pe seama amplasarii comunei
in traseul Autostrazii Transilvania.
in cooperare cu Petrom, incercarea de accedere a comunei in industria producatoare de
energie, prin dezvoltarea producerii de energie electrica prin tehnologia de cogenerare.
Dezvoltarea infrastructurii turistice, pentru folosirea potentialului natural si antropic al
comunei noastre,cu traditii de exploatare a resurselor naturale din cele mai vechi timpuri.
Oportunitatile creeate de existenta siturilor arheologice neolitice de pe raza comunei,trebuie sa
fie exploatate in vederea imbunatatirii perceptiei publice asupra comunei.
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8.

ANALIZA CONTEXTULUI SOCIO-ECONOMIC AL COMUNITĂŢII
ANALIZA SWOT

ASEZARE GEOGRAFICA SI CADRU NATURAL
Puncte tari

•Asezare in zona apropiata Muntilor de Arama, linga defileul raului Barcau.
•Clima temperat continentala,fara geruri extreme.
•Teren pretabil activitatilor economice,agricole sau de alta natura(constructii).
•Paduri de foioase,cu potential cinegetic si economic.
• Resurse naturale semnificative de petrol si carbune,cu vechi traditii de exploatare.

Puncte slabe

•Relief framantat,in majoritate deluros,intretaiat de numeroase cursuri de apa
•Situarea la circa 25 km. distanta de orasele Marghita si Simleul Silvaniei,centre
urbane cu potential de atractie.

Oportunitati

•Posibilitatea accesarii programelor comunitare, structurale,etc. care sa participle la dezvoltarea turismului

Amenintari

• Amplasarea intr-un areal predispus la calamitati naturale ( inundatii,alunecari de teren datorate in special cauzelor antropice ).
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ECONOMIE,POPULATIE SI RESURSE UMANE
Puncte tari

• Existenta fortei de munca cu inalt nivel de pregatire in domeniu industrial (mecanici,electromecanici,soferi,sondori,mineri,specialisti
cu pregatire superioara,numar semnificativ de absolventi de studii superioare).
• Existenta unei comunitati cu o puternica diversitate etnica,bazata pe traditia unei convietuiri armonioase.
• Organizarea anuala a Festivalului International de Folclor Slovac.
• Disponibilitae din partea comunitatii si autoritatilor locale pentru atragerea de investitori privati.

Puncte slabe

• Insuficienta diversificare a activitatilor industriale
• Locuri de munca insuficiente datorita restrangerii numarului de locuri de munca in industria extractiva a petrolului.
• Incetarea activitatii de exploatare a carbunelui.
• Lipsa locurilor de munca pentru femei.
• Parcelarea terenului, degradarea acestuia datorita activitatilor industriale,cu efect de scadere al productiei agricole,precum si lipsa
formelor associative.
•Migrarea fortei de munca ,in special a tineretului,spre alte tari (Ungaria,Slovacia,Italia,Spania),cu rezultat in imbatranirea
populatiei,si depopulare.

Oportunităţi

• Existenta la nivelul comunei a investitorilor de succes in afaceri,cu potential de oferire de exemplu.
•Realizare din fonduri proprii si atrase,de investitii in infrastructura sport turism,cu scopul de a oferi conditii atractive tineretului.
•Atragerea de investitori in activitati de industrie usoara,pentru creearea de locuri de munca,si diversificarea activitatilor industriale.

Ameninţări

• Dezvoltarea economica monoindustriala,bazata pe industria de exploatare petroliera si sectoare conexe acesteia.
•Reducerea natalitatii.
• O oarecare reticenta la schimbare,in special la nivelul populatiei de varsta adulta.
•Cresterea somajului in randul tinerilor absolventi.
•Existenta unei strategii gresite la nivel national in ceea ce priveste formarea fortei de munca (profilul scolar neadaptat realitailor de
azi).
• Populatia de varsta tanara are tendinta de a-si cauta un trai mai bun in alte tari sau in aglomerarile urbane apropiate.
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INFRASTRUCTURA
Puncte tari

• In comuna exista retea de apa in toate satele,iar in centrul de comuna exista retea de distributie a gazelor naturale.
• Amplasarea comunei in zona DN 19 B,si DJ 191 B,precum si in traseul Autostrazii Transilvania.Existenta haltei CFR,pe linia
Sacuieni Sarmasag.
• Exista o retea CATV,cu furnizare servicii de telefonie si Internet,in masura a asigura accesul la informatie.
• Construirea barajului de acumulare de pe raul Barcau,va creea pe linga sursa de apa potabila si functia de preventie a inundatiilor
si un potential turistic al comunei.
• Perspectiva extinderii retelei de canalizare in centrul de comuna, si realizarea retelelor de canalizare in toate satele comunei
•Comuna poseda o infrastructura scolara puternica .La nivelul GRI Suplacu de Barcau,functioneaza un Centru de Documentare
modern,ce asigura accesul la facilitatile moderne de comunicatie tuturor locuitorilor comunei.
• La nivelul centrului de comuna functioneaza un cabinet al medicului de familie,un cabinet medical de intreprindere, un centru de
permanenta deservit de cinci medici, si o statie de salvare.
•Montarea cosurilor de gunoi stradal in centrul de comuna si extinderea la sate.
•Reteaua de strazi si drumuri din administratia comunei se prezinta in stare buna.

Puncte slabe

•Starea proasta de intretinere a drumului judetean DJ 191 B,precum si a drumului national DN 19 B.
•Reteaua electrica apartinand SC Electrica S.A, necesita lucrari de reparatii si modernizare.
•Sursa de apa este, pentru majoritatea comunei, Statia de Potabilizare a SC Petrom SA.

Oportunităţi

•Posibilitatea accesarii fondurilor guvernamentale si eurocomunitare pentru proiecte de infrastructura.
•Realizarea de lucrari tehnico-edilitare,din surse proprii sau atrase de interes local primordial

Ameninţări

•Reducerea potentialului economic al comunei prin restrangerea activitatii industriale extractive.

AP/AP
BH. Suplacu de Barcau, str. Piaţa Republicii, nr.33
Tel/fax: 0259/368477
E-mail: primaria.suplacudebarcau@cjbihor.ro

www.suplacudebarcau.ro

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A COMUNEI SUPLACU DE BARCAU
2010 - 2013

TURISM
Puncte tari

•Impletirea armonioasa a traditiilor culturale ale romanilor,maghiarilor, slovacilor si rromilor.
•Existenta in satul Borumlaca a replicii statuii din Rio de Janeiro reprezentand pe „Iisus Redentor”,singura cunoscuta in Europa.
•Existenta ansamblului de dansuri si cantece populare slovace „Cerovina” din Valea Cerului,infiintarea de majorete,etc.
•Organizarea Festivalului International de Folclor Slovac de la Valea Cerului.
•Construirea barajului de pe raul Barcau,cu potential turistic potentat si de traversarea acestuia de catre Autostada Transilvania pe
un viaduct de 1,75 km.
•Debuseu spre zona Marca-Huta,cu potential de realizare a caselor de vacanta.

Puncte slabe

•Lipsa traditiilor in materie de activitate turistica la nivel de comuna.
•Pregatire profesionala insuficienta

Oportunităţi

•Dezvoltarea activitatilor de punere in valoare a patrimoniului cultural si istoric al comunei.
•Exploatarea turistica a siturilor arheologice neolitice de pe raza comunei.
•Dezvoltarea de parteneriate cu organisme interne si internationale,guvernamentale si neguvernamentale.

Ameninţări

•Existenta unor zone cu traditie turistica in vecinatatea apropiata.
•Neimplicarea active in dezvoltarea zonelor si a potentialului touristic
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PROBLEMATICA DE MEDIU
Puncte tari

•Existenta serviciului de salubritate si efectuarea colectarii centralizata a deseurilor.
•Eforturi de implementare a cadrului legal in domeniul protectiei mediului.
•Asocierea cu celelalte administratii locale din zona Marghita,in vederea realizarii unui sistem zonal de de colectare si neutralizare a
deseurilor .

Puncte slabe

•Colectarea neselectionata a deseurilor.
•Lipsa unei rampe ecologice de depozitare.
•O oarecare lentoare in finalizarea lucrarilor necesare de combatere a efectelor inundatiilor si a alunecarilor de teren.
•Poluare datorata specificului activitatii petroliere, cu risc de accidente majore.

Oportunităţi

•Programe de ecologizare realizate de catre SC Petrom SA.
•Posibilitatea de atragere a programelor guvernamentale sau comunitare pentru infrastructura de mediu sau educatia in domeniul
protectiei mediului.
•Atragerea tineretului de varsta scolara in activitati specifice de prezervare a mediului.

Ameninţări

•Reticenta locuitorilor la masurile de protectie a mediului.
•Imposibilitatea realizarii gestionarii selective a deseurilor
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