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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.

POLITICI SI PROIECTE PENTRU O DEZVOLTARE DURABILA
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
2
km ,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,
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1.3. Traditii si cultura
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 01 ianuarie 2011 de
4.290 persoane (conform recensamantului din anul 2011) iar la data de 31.12.2016* era de 4557
persoane
Conform datelor INS la data de 01.01.2011 structura populatiei in functia de
nationalitate se prezenta astfel :
•
romani 1.441 persoane in procent de 33,58 %,
•
maghiari=1.368 persoane in procent de 33,30 %
•
slovaci= 803 persoane in procent de 18,71 % ,
•
rromi= 671 persoane in procent de 15,64 %,
•
germani= 1,
•
alte etnii/nedeclarati= 6.
In functie de religie structura populatiei este urmatoarea :
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PERSOANE TEMPORAR
ABSENTE
PERSOANE PLECATE
PENTRU PERIOADA
INDELUNGATA (>12
)
PERSOANE TEMPORAR
PREZENTE

CAMERE UTILIZATE
PENTRU SCOP
COMERCIAL

SUPRAFATA CAMERELOR
DE LOCUIT

GOSPODARII -PERSOANE
NUMARUL CAMERELOR
DE LOCUIT

DE

NUMARUL
LOCUINTELOR

SUPLACU
BARCAU

TOTAL
POPULATIE

SITUATIE
LOCATIVA

NUMARUL CLADIRILOR

CLADIRI - LOCUINTE

PERSOANE PREZENTE

•
•
•
•
•
•

ortodoxa= 1.615;
romano catolica= 1.398;
reformati=882;
greco catolica= 172 ;
baptisti=107;
penticostali=81;
alte religii=35.
In functie de limba materna :
romana= 1905;
maghiara =1480;
slovaca; 782
rroma=117;
rusa= 2.
altele = 4
Situatia locativa la nivelul comunei

NUMARUL
GOSPODARIILOR
POPULATIEI

•
•
•
•
•
•
•

2.343

711

942

2.562

45.673

31

840

2.219

124

62

44

BORUMLACA

953

303

303

772

11.500

4

296

901

52

9

17

DOLEA

184

79

79

182

3.002

1

71

179

5

0

0

FOGLAS

174

54

54

148

2.297

56

167

7

1

1

VALEA CERULUI

390

139

139

259

5.525

2

129

335

55

1

1

VILCELELE

246

60

85

200

3.008

0

74

206

40

0

4

TOTAL COMUNA

4290

1346

1602

4123

71.005

38

1466

4.007

283

73

67

*Conform ultimelor date primite din partea Directiei Judetene de Statistica Bihor, la data 31.12.2016 populatia
Comunei Suplacu de Barcau era 4557 locuitori, din care 2265 barbati si 2292 femei

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 7 persoane angajate cu statutul de personal contractual. Functionarea
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administratiei publice locale este asigurata prin compartimentele specializate existente in
organigrama acesteia.
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 propice dezvolatarii culturii avand in vedere ca in fiecare localitate
exista posibilitatea utilizarii unor spatii cu destinatie culturala. S-a finalizat constructia
Caminelor Culturale din localitatea Supalcu de Barcau, Valaea Cerului si Borumlaca. S-a
finalizat construirea unei scene festive care este folosita pentru desfasurarea festivalului
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International de Folclor Slovac Valea Cerului. S-au renovat Caminele Culturale din localitatile
Dolea si Valea Cerului.
Din pacate se observa un interes relativ scazut pentru datini si traditii culturale, desi
comuna 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. Astfel exista infiintate grupuri de folclor roman in loc Borumlaca si grup de folclor
maghiar in loc Suplacu de Barcau
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
•
Dotarea si utilizarea caminelor 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 deosebit de buna, 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, 6 terenuri de sport cu nocturna si dupa caz tribune. Recent
a fost finalizata constructia Bazei Sportive 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, la nivel de
comuna activeaza doua cluvburi sportive cu profil de arte martiale, fapt ce aduce 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 dar care din pacate in prezent se afla in
curs de reorganizare
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

Strategia de Dezvoltare Durabila a Comunei Suplacu de Barcau
~9~

conditiile de formare a unui tineret sanatos, conform adagiului latin <Mens sana in corpore
sano>.
•
Promovarea activitatilor sportive de masa prin intermediul scolii.

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).
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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 deosebit comunicaţiile
speciale de tip transmisie de date (cele mai afectate fiind autorităţile locale, şcolile şi societăţile
comerciale), Nu există zone în comună unde telefonia mobilă nu are acoperire. Au fost
amenajate puncta free wi-fi in apropierea spatiilor intens populate dar si a zonelor verzi tocmai
pentru a facilita comunicarea in ramndul mebrilor comunitatii
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,
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•
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,
•
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. 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 executivul cu sprijinul oferit de consiliul local asigura o buna
dezvoltare pe termen scurt si este
Realizarea proiectelor propuse,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.
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.
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.
Actiuni concrete pentru infiintarea unui parc tehnologico-industrial in zona comunei.
Dezvoltarea proiectelor de comunicare prin infiintarea unui post de radio-tv local, ziar, etc
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Rezolvarea problemei poluarii mediului prin implicarea directa a autoritatilor publice a
problematicii de mediu prin reabilitarea unor arii natural poluate, inclusiv prin introducerea in
circuitul agricol a terenurilor pe care au fost amplasate instalatii de exploatare titei,
Reabilitarea siturilor contaminate istoric situate pe teritoriului admnistrativ teritorial al
Comunei,
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7.

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 parcurilor indistriale care sa ofere locuri de munca pentru cetatenii comunei
• 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 Liceului tehnologic nr 1 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.
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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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CAPITOLUL II
STRATEGIA DE DEZVOLTARE
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2.1.1. VIZIUNE. MISIUNE. OBIECTIVE
VIZIUNE 2020
COMUNA SUPLACU DE BARCAU ÎŞI VA DEZVOLTA
FUNCŢIA REZIDENŢIALĂ LA NIVELUL ZONEI GEOGRAFICE
ŞI VA OFERI LOCUITORILOR SĂI ACCES LA SERVICII
PUBLICE DE CALITATE, INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ŞI
TEHNICO-EDILITARĂ DEZVOLTATĂ ŞI LOCURI DE MUNCĂ
BINE REMUNERATE. COMUNA SUPLACU DE BARCAU VA
AVEA O CONTRIBUŢIE SEMNIFICATIVĂ LA DEZVOLTAREA
SOCIO-ECONOMICĂ ŞI CULTURALĂ A ÎNTREGII ZONE A
VAIII BARCAULUI.
MISIUNE 2020
MISIUNEA PRIMĂRIEI SUPLACU DE BARCAU ESTE DE A
STIMULA CREŞTEREA PROSPERITĂŢII COMUNEI ŞI A
BUNĂSTĂRII CETĂŢENILOR, RESPECTÂND TREI PRINCIPII
IMPORTANTE CE CONDUC LA DEZVOLTAREA DURABILĂ A
LOCALITĂŢII:
SOLIDARITATEA
ÎNTRE
GENERAŢII,
PARTICIPAREA PUBLICĂ LA PROIECTELE COMUNITARE ŞI
PREZERVAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR.
OBIECTIV GENERAL 2020
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII VIEŢII POPULAŢIEI PRIN
VALORIFICAREA SUPERIOARĂ A RESURSELOR EXISTENTE
ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII ŞI DIVERSIFICĂRII ECONOMIEI
LOCALE.
OBIECTIVE STRATEGICE 2020
1.
DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL PRIN
CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE, ASIGURAREA
UNUI MEDIU INVESTIŢIONAL PROPICE ŞI VALORIFICAREA
ÎNTR-UN MOD SUSTENABIL A RESURSELOR EXISTENTE
2.
CREŞTEREA GRADULUI DE ATRACTIVITATE A
COMUNEI
PRIN
DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII
RUTIERE ŞI TEHNICO-EDILITARE
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3.
ÎMBUNĂTĂŢIREA STANDARDELOR DE VIAŢĂ ALE
POPULAŢIEI PRIN INVESTIŢII ÎN INFRASTRUCTURĂ ŞI
SERVICII PUBLICE
4.
ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII FACTORILOR DE MEDIU
PENTRU ASIGURAREA UNUI MEDIU SĂNĂTOS DE VIAŢĂ
5.
ÎMBUNĂTĂŢIREA COEZIUNII SOCIALE ŞI CREŞTEREA
GRADULUI DE IMPLICARE A POPULAŢIEI ÎN PROCESUL
DECIZIONAL
6.
DEZVOLTAREA
CAPACITĂŢII
ADMINISTRATIVE
PENTRU UTILIZAREA EFICIENTĂ A CAPITALULUI PUBLIC
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2.1.2. POLITICI ŞI PROGRAME SECTORIALE
SECTOR 1. DEZVOLTARE ECONOMICĂ
Politica 1.1. Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor de la nivel local
Programul 1.1.1. Atragerea investiţiilor / investitorilor străini
Măsuri:
 Inventarierea imobilelor din comună disponibile pentru
investiţii;
 Stabilirea unui set de facilităţi pentru investiţii noi, în condiţiile
legislative în vigoare;
 Promovarea oportunităţilor de investiţii;
 Politici de creare a unor zone de tip parc industrial pentru
atragerea unor investitii benefice pentru comunitate
Programul 1.1.2. Campanii de informare promovare a culturii
antreprenoriale
Măsuri:
 Campanii de informare/promovare a culturii antreprenoriale în
rândul tinerilor; *
 Campanii de informare/promovare a culturii antreprenoriale în
rândul şomerilor; *
Politica 1.2. Dezvoltarea sectorului agricol
Programul 1.2.1. Susţinerea producătorilor locali în vederea
fructificării resurselor existente
Măsuri:
 Program de promovare a metodelor şi tehnologiilor agricole
moderne;
 Promovarea mărcilor locale pe plan naţional şi internaţional;
 Modernizarea actualelor zone de desfacere a produselor agricole
 Susţinerea participării la târguri naţionale şi internaţionale a
producătorilor din comună;
 Informarea producătorilor locali cu privire la oportunităţile de
pe pieţele externe;
 Oferirea de consultanţă de afaceri specializată pentru creşterea
numărului de firme care
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exportă;
Programul 1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii de acces spre
exploataţiile agricole
Măsuri:
 Reabilitarea şi extinderea drumurilor de acces spre exploataţiile
agricole.
Politica 1.3. Dezvoltarea resurselor umane
Programul 1.3.1. Creşterea accesibilităţii la servicii de formare şi
consiliere profesională
Măsuri:
 Extinderea reţelei de consiliere şi formare profesională; *
 Platformă e-learning corelată cu evoluţia cererii pieţei locurilor
de muncă;*
Programul 1.3.2. Campanii de informare privind oportunităţile de
afaceri existente
Măsuri:
 Organizarea de campanii de informare cu privire la
oportunităţile de dezvoltare a afacerilor la nivel local;*
 Organizarea de campanii de informare şi consultanţă pentru
accesare de fonduri nerambursabile;*
Politica 1.4. Dezvoltarea sectorului turistic
Programul 1.4.1. Dezvoltarea infrastructurii turistice
Măsuri:
 Dezvoltarea infrastructurii de organizare de evenimente cu
potenţial turistic (conferinţe, workshop-uri, etc.);
 Dezvoltarea infrastructurii de agrement;
 Dezvoltarea infrastructurii de cazare turistică;
 Amenajarea de locuri de parcare în apropierea obiectivelor
turistice;
 Dezvoltarea sistemelor de indicatoare turistice; *
 Amenajarea obiectivelor turistice cu hărţi, panouri informative,
etc.; *
Programul 1.4.2. Includerea comunei în circuite turistice
Măsuri:
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Includerea comunei într-un circuit turistic la nivel regional;
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SECTOR 2. INFRASTRUCTURĂ
Politica 2.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport
Programul 2.1.1. Extinderea şi modernizarea infrastructurii rutiere
Măsuri:
 Reabilitarea şi lărgirea străzilor care leagă nucleul comunei de
restul localitatilor componente;
 Reabilitarea şi extinderea drumurilor comunale;
 Modernizarea drumurilor de interes local,
 Reabilitarea şi extinderea reţelei de canalizări pluviale.
Politica 2.2. Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare
Programul 2.2.1. Extinderea şi modernizarea infrastructurii de
furnizare a apei potabile
Măsuri:
 Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă (captare,
tratare, distribuţie);
 Amenajarea unor captari de apa moderne pentru asigurarea la
standarde europene a necesarului de apa
 Politicide gestionare durabila a serviciilor comuinitare de apa si
canal
Programul 2.2.2. Realizarea infrastructurii de canalizare şi de
epurare a apelor uzate
Măsuri:
 Realizarea infrastructurii de canalizare la nivel local;
 Construirea unei staţii de epurare a apelor uzate;
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SECTOR 3. SERVICII PUBLICE
Politica 3.1. Dezvoltarea unui serviciu de transport public
Programul 3.1.1. Furnizarea serviciului de transport public
Măsuri:
 Achiziţionarea de mijloace de transport public (inclusiv
ecologice);
 Modernizarea străzilor aferente traseelor mijloacelor de
transport public;
 Realizarea de trasee şi piste special destinate transportului în
comun.
Programul 3.1.2. Amenajarea de staţii de transport public
Măsuri:
 Realizarea de staţii de aşteptare pentru reţeaua extinsă a
mijloacelor de transport în comun şi pentru taximetrie;
Politica 3.2. Îmbunătăţirea amenajării urbanistice la nivel local
Programul 3.2.1. Realizarea / reactualizarea planului urbanistic
general (PUG) şi regulamentului local de urbanism (RLU)
Măsuri:
 Realizarea/Reactualizarea Planului Urbanistic General;
 Realizarea cadastrului comunei;
Programul 3.2.2. Dezvoltarea şi modernizarea parcurilor şi spaţiilor
de joacă pentru copii
Măsuri:
 Amenajarea spaţiilor verzi publice existente;
 Crearea de spaţii verzi şi spaţii de joacă pentru copii;
Programul 3.2.3. Amenajarea de piste pentru biciclişti
Măsuri:
 Amenajarea de piste pentru biciclişti care conecteaza localitatile
comunei,
 Amenajarea de piste de bicilisti pentru dezvoltarea punctelor
turistice de interes zonal
Politica 3.3. Creşterea siguranţei cetăţenilor
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Programul 3.3.1. Dezvoltarea serviciului public de siguranţă a
populaţiei
Măsuri:
 Dezvoltarea serviciului local de poliţie;
 Implementarea de sisteme de supraveghere video în spaţiile
publice cu infracţionalitate ridicată;
Programul 3.3.2. Modernizarea şi extinderea iluminatului stradal
Măsuri:
 Extinderea infrastructurii de iluminare stradală la nivel local;
 Înlocuirea stâlpilor şi lămpilor învechite;
 Achiziţionarea de sisteme de iluminare stradală prin surse
alternative de energie;
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SECTOR 4. DEZVOLTARE SOCIALĂ
Politica 4.1. Implicarea comunităţii în domeniul social
Programul 4.1.1. Sprijinirea mobilizării comunitare şi
voluntariatului
Măsuri:
 Campanii de promovare a voluntariatului în domeniul social;
 Acţiuni de susţinere pentru atragerea şi instruirea voluntarilor în
domeniul social;
 Crearea unei baze de date on-line a ONG-urilor şi a voluntarilor
din domeniul social; *
 Campanii de mobilizare comunitară;
Politica 4.2. Sprijinirea accesului la educaţie a grupurilor
vulnerabile
Programul 4.2.1. Sprijinirea activităţilor de tip „Şcoală după
şcoală”
Măsuri:
 Amenajarea şi dotarea unor centre de tip „After School”;
 Promovarea serviciilor furnizate de centrele de tip „After
School” în rândul grupurilor ţintă;
Programul 4.2.2. Facilitarea accesului la educaţie a grupurilor
vulnerabile
Măsuri:
 Campanii de informare şi promovare a importanţei educaţiei;
 Măsuri de susţinere a accesului la educaţie a elevilor provenind
din grupuri vulnerabile;
 Continuarea integrării elevilor cu cerinţe educative speciale în
învăţământul de masă;
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SECTOR 5. EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ
Politica 5.1. Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a actului
educaţional
Programul 5.1.1. Reabilitarea/extinderea infrastructurii de
învăţământ
Măsuri:
 Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii şcolare de la nivel
local;
 Înfiinţarea de noi unităţi de învăţământ;
Programul 5.1.2. Îmbunătăţirea dotărilor din structurile de
învăţământ
Măsuri:
 Dotarea cu materiale didactice a unităţilor de învăţământ;
 Dotarea cu echipamente IT a unităţilor de învăţământ;
Politica 5.2. Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a
activităţilor culturale
Programul 5.2.1. Reabilitarea/extinderea infrastructurii în care
funcţionează instituţiile de cultură
Măsuri:
 Reabilitarea şi modernizarea unor clădiri care pot avea rolul de
biblioteci publice;
 Reabilitarea şi modernizarea căminelor culturale;
 Dezvoltarea de noi cămine culturale la nivel local;
Programul 5.2.2. Îmbunătăţirea dotărilor din cadrul instituţiilor de
cultură
Măsuri:
 Îmbunătăţirea dotărilor (mobilier, echipamente, cărţi)
bibliotecilor publice;
 Îmbunătăţirea dotărilor căminelor culturale;
Politica 5.3. Valorificarea superioară a resurselor culturale
existente
Programul 5.3.1. Promovarea valorilor culturale autohtone
Măsuri:
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 Organizarea de festivaluri şi evenimente cultural-artistice şi
istorice periodice; *
 Susţinerea înfiinţării si functionarii de ansambluri şi formaţii
cultural-artistice; *
 Promovarea capitalului cultural existent din mediul rural la nivel
naţional şi internaţional *
Programul 5.3.2. Dezvoltarea reţelelor de artizanat
Măsuri:
 Organizarea de târguri de prezentare şi vânzare de obiecte de
artizanat; *
 Organizarea de sesiuni de instruire a tinerilor în dobândirea de
cunoştinţe meşteşugăreşti; *
 Susţinerea înfiinţării de asociaţii de meşteşugari; *
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SECTOR 6. SĂNĂTATE
Politica 6.1. Dezvoltarea asistenţei medicale primare
Programul 6.1.1. Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu
Măsuri:
 Parteneriate între administraţia publică şi societatea civilă;
 Activităţi de îngrijire şi asistenţă medicală la domiciliu
(tratamente, consiliere, consultaţii medicale, îngrijire de igienă,
alimentaţie, îngrijiri paliative etc.);
Programul 6.1.2. Reabilitarea/extinderea infrastructurii sanitare
Măsuri:
 Modernizarea unităţilor medicale existente;
 Facilitarea înfiinţării de noi unităţi medicale la nivel local;
Politica 6.2. Dezvoltarea activităţilor de prevenţie
Programul 6.2.1. Programe multianuale de educaţie şi informare
privind sănătatea
Măsuri:
 Program de informare şi educare adresat tinerilor;
 Program de informare şi educare adresat proaspeţilor părinţi;
 Program de informare şi educare adresat populaţiei adulte;
 Program de informare şi educare adresat vârstnicilor;
 Program de informare şi educare cu privire la prevenţia şi
tratamentul bolilor frecvente;
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SECTOR 7. MEDIU
Politica 7.1. Îmbunătăţirea managementului deşeurilor
Programul 7.1.1. Extinderea şi dezvoltarea serviciilor de colectare şi
transport al deşeurilor
Măsuri:
 Crearea parteneriatului public-privat de gestionare a deşeurilor
la nivelul întregului areal geografic,
 Achiziţia de echipamente şi instalaţii pentru colectare,
prelucrare şi valorificarea deşeurilor;
 Introducerea sistemului integrat de acţiuni şi activităţi pentru
managementul deşeurilor;
 Organizarea de campanii de informare a populaţiei privind
beneficiile colectării selective a deşeurilor;
Programul 7.1.2. Susţinerea valorificării energetice şi materiale a
deşeurilor
Măsuri:
 Promovarea în rândul agenţilor economici a valorificării
energetice şi materiale a propriilor deşeuri; *
Politica 7.2. Intervenţii pentru îmbunătăţirea factorilor de mediu
Programul 7.2.1. Activităţi de împădurire
Măsuri:
 Împădurirea terenurilor publice neutilizate
 Împădurirea terenurilor care prezint risc de inundaţii şi
alunecări;
Programul 7.2.3. Creşterea ponderii energiei regenerabile în
consumul energetic
Măsuri:
 Utilizarea de surse de energie nepoluante, regenerabile în
instituţiile publice; *
 Utilizarea de surse de energie regenerabilă în vederea realizării
iluminatului public; *
Programul 7.2.4. Intervenţii pentru reabilitarea terenurilor
degradate şi pentru protecţia zonelor expuse riscurilor
Măsuri:
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 Reabilitarea siturilor contaminate istoric existente pe teritoriul
UAT
 Actiuni de inventariere a zonelor poluate prin extractia de titei
 Politici de reducere a poluarii la nivelul Comunei Suplacu de
Barcau
 Realizarea de construcţii de apărare în zonele expuse riscului de
alunecări de teren şi inundaţii;
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SECTOR 8. ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
Politica 8.1. Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice
Programul 8.1.1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în
care îşi desfăşoară activitatea administraţia publică locală
Măsuri:
 Reabilitarea/extinderea infrastructurii în care îşi desfăşoară
activitatea administraţia publică locală;
 Dotarea sediului administraţiei publice locale cu mobilier şi
echipamente moderne;
 Dotarea administraţiei publice locale cu mijloace IT&C
moderne;
Programul 8.1.2. Dezvoltarea resurselor umane
Măsuri:
 Platformă e-learning pentru funcţionarii din cadrul
administraţiei publice locale; *
 Cursuri de specializare pentru funcţionarii din cadrul
administraţiei publice locale; *
Politica 8.2. Creşterea gradului de transparenţă al administraţiei
publice locale
Programul 8.2.1. Îmbunătăţirea colaborării între mediul de afaceri
şi administraţia publică locală
Măsuri:
 Promovarea parteneriatelor de tip public privat;
 Organizarea periodică de consultări publice cu reprezentanţii
mediului de afaceri;
Programul 8.2.2. Îmbunătăţirea colaborării între populaţie şi
administraţia publică locală
Măsuri:
 Organizarea periodică de consultări publice cu populaţia;
Programul 8.1.3. Dezvoltarea serviciilor de e-administraţie
Măsuri:
 Crearea unui sistem electronic de servicii publice la nivelul
administraţiei publice locale; *
 Infiintarea platformei virtuale de plata in relatia cu cetatenii
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2.1.3. Portofoliul de proiecte

PORTOFOLIUL DE PROIECTE
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PROIECT 1. REALIZARE REŢEA DE APĂ ŞI CANALIZARE
Scopul proiectului Îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale locuitorilor
comunei SUPLACU DE BARCAU şi facilitarea desfăşurării
activităţilor economice prin furnizarea accesului la reţelele de apă şi
canalizare
Problema identificată
Lungimea reţelei de distribuţie a apei
potabile din comuna SUPLACU DE BARCAU era, la sfârşitul anului
2016 asigura necesarul prin gradul de conectare al gospodăriilor la
această utilitate dar se constata ca exista un mare deficit in cea ce
priveste capacitatea de asigurare a necesarului de apa deoarece
comuna nu detine in proprietate sau folosinta o statie de potabilizare
amplsata in zona unei surse de apa.
Pe de altă parte, la nivel local exista o reţea de canalizare in lungime
de 3 km si o staţie de epurare a apelor uzate, in prezent se afla in
derulare un proiect de finantare prin PNDL 2 pentru realizarea
obiectivului de investitii
Acest proiect constă în construirea unei statii prorpii de potabilizare,
extinderea reţelei de furnizare a apei potabile, realizarea reţelei de
canalizare şi construirea unei staţii de epurare a apelor uzate.
Buget estimat 5,5 mil. euro
Posibile surse de finanţare
• Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
• Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020
• Programul de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria
2014-2020
• Buget local
Posibili parteneri
• Asociaţia de Dezvoltare Zonala Marghita
• Grupul de Actiune Locala Muntele Ses
• Consiliul Judeţean Bihor
Perioada de implementare 2017-2020
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PROIECT 2.
CONSTRUIRE, AMENAJARE ŞI DOTARE UNEI GRĂDINIŢE
CU PROGRAM PRELUNGIT
Scopul proiectului
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice de învăţământ din
comuna SUPLACU DE BARCAU prin asigurarea condiţiilor
corespunzătoare de desfăşurare a actului educaţional
Problema identificată
Conform datelor existente, în comuna SUPLACU DE BARCAU
funcţionează o retea scolara care asigura necesarul pentru
desfasurarea procesului educativ pana la orele 14.00. Astfel, desi la
nivel local functioneaza o grădiniţă cu program prelungit, este
necesară realizarea unei investiţii în construirea, amenajarea şi dotarea
unei unităţi de tip after school cu o capacitate de 50-60 copii.
Buget estimat 0,5 mil. euro
Posibile surse de finanţare:
• Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
• Programul Operațional Regional 2014-2020
• Buget local
Posibili parteneri:
• Unităţile educaţionale de la nivel local
• Inspectoratul Judeţean Şcolar Bihor
Perioada de implementare 2017-2020
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PROIECT 3.
AMENAJARE TABĂRĂ PENTRU COPII
Scopul proiectului
Creşterea atractivităţii turistice a comunei
SUPLACU DE BARCAU prin dezvoltarea infrastructurii turistice
Problema identificată Comuna SUPLACU DE BARCAU nu
reprezintă, în prezent, una dintre destinaţiile putin frecventata de la
nivel Zonal, în ciuda resurselor turistice existente. Una din problemele
principale este slaba dezvoltare a infrastructurii turistice, dar si lipsa
unor atractii turistice amenajate.
Acest proiect prevede înfiinţarea unei tabere pentru copii care să
faciliteze schimburile culturale la nivel local. În cadrul taberei poate fi
amenajat şi un muzeu în aer liber care să prezinte diverse obiecte din
patrimoniu public referitoare la evolutia istorica a comunitatii.
Buget estimat 0,2 mil. euro
Posibile surse de finanţare
• Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
• Programul de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria
2014-2020
• Programul Operațional Regional 2014-2020
• Buget local
Posibili parteneri
• Liceul Tehnologic nr 1 Suplacu de Barcau
• Mediul de afaceri
Perioada de implementare 2017-2020
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PROIECT 5.
MODERNIZARE SRUMURI DE INTERES LOCAL
Scopul proiectului: Îmbunătăţirea accesibilităţii rutiere în comuna
SUPLACU DE BARCAU prin reabilitarea şi extinderea drumurilor
publice utilizate in intravilanul localitatilor
Problema identificată: Strzile si drumurile comunale din comuna
SUPLACU DE BARCAU dunt in mare masura reabilitate prin
eforturi financiare sustinute d ela bugetul local dar sunt si foarte multe
strazi care se prezinta intr-o stare avansata de uzura datorita stratului
de beton care are o vechime de peste 25 de ani. Astfel, este necesară
reabilitarea drumurilor si a santurilor care prezintă o stare tehnică
proastă, lungimea estimată a acestora fiind de 15 km.
Acest proiect este considerat strategic, starea proastă a infrastructurii
rutiere putând avea consecinţe majore atât de ordin economic, cât şi
de ordin social sau de mediu.
Buget estimat 1,5 mil. euro
Posibile surse de finanţare
• Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
• Programul de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria
2014-2020
• Buget local
Posibili parteneri
• Asociaţia de Dezvoltare Zonala Marghita
• Grupul de Actiune Locala Muntele Ses
• Consiliul Judeţean Bihor
Perioada de implementare 2017-2020
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PROIECT 6. CONSTRUIRE PISTĂ DE BICICLETE
Scopul proiectului
Fluidizarea traficului la nivel local şi reducerea
poluării cauzată de traficul auto
Problema identificată În comuna SUPLACU DE BARCAU nu sunt
amenajate piste pentru biciclişti, deşi acestea ar facilita mobilitatea
populaţiei ce traversează comuna, ar ajuta la fluidizarea traficului şi la
protecţia mediul prin reducerea emisiilor de gaze provocate de
autovehicule.
Prin acest proiect se urmăreşte amenajarea de piste pentru biciclişti in
jurul barajului cu acumulare permanenta de apa, spre localitatile
componente si spre localitatile invecinate.
Buget estimat 0,5 mil. euro
Posibile surse de finanţare
• Programul de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria
2014-2020
• Programul Operațional Regional 2014-2020
• Buget local
Posibili parteneri
• Comunele invecinate
• Asociaţia de Dezvoltare Zonala Marghita
• Grupul de Actiune Locala Muntele Ses
• Consiliul Judeţean Bihor
Perioada de implementare 2017-2020
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PROIECT 7. REFACEREA TROTUARELOR
Scopul proiectului
Îmbunătăţirea accesibilităţii în comuna
SUPLACU DE BARCAU prin reabilitarea şi extinderea trotuarelor
Problema identificată La nivelul comunei SUPLACU DE BARCAU,
trotuarele existente nu prezinta o uniformitate arhitecturala deoarece
au fost construit ein timp prin alegerea unor solutii adecvate
momentelor respective. Acest proiect constă în continuarea
investiţiilor în reabilitarea trotuarelor, prin refacerea integrală a
acestora la nivel local. Lungimea estimată a trotuarelor ce necesită
lucrări de reabilitare este de 10 km, acestea fiind distribuite în toate
satele comunei.
Buget estimat 1 mil. euro
Posibile surse de finanţare
• Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
• Programul de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria
2014-2020
• Buget local
Posibili parteneri
• Asociaţia de Dezvoltare Zonala Marghita
• Grupul de Actiune Locala Muntele Ses
• Consiliul Judeţean Bihor
Perioada de implementare 2017-2020
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PROIECT 8.
AMENAJAREA DRUMULUI DE LEGATURA SUPLACU DE
BARCAU –VALEA CERULUI
Scopul proiectului
Îmbunătăţirea accesibilităţii rutiere în comuna
SUPLACU DE BARCAU prin reabilitarea şi extinderea drumurilor
publice
Problema identificată Se constata necesitatea si oportunitatea
amenajarii unui drum d elegatura intre cele doua localitati , fapt ce
paote contribui la dezvoltarea turistica a zonei din jurul acumularii
permanente de apa. In prezent acest drum este din pamant si necesita
ample investitii pentru reabilitare
Acest proiect este considerat strategic, starea proastă a infrastructurii
rutiere putând avea consecinţe majore atât de ordin economic, cât şi
de ordin social sau de mediu.
Buget estimat 1,25 mil. euro
Posibile surse de finanţare
• Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
• Programul de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria
2014-2020
• Buget local
Posibili parteneri:
•
Asociaţia de Dezvoltare Zonala Marghita
•
Grupul de Actiune Locala Muntele Ses
•
Consiliul Judeţean Bihor
Perioada de implementare 2017-2020
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PROIECT 9.
AMENAJAREA UNOR PLATFORME –PARC TEHNOLOGIC
Scopul proiectului
Îmbunătăţirea conditiilor socio economice din
comuna
Problema identificată Dat fiind faptul că populația activa a comunei
SUPLACU DE BARCAU isi regaseste din ce in ce mai greu loc de
munca, prin crearea unor parcuri industriale se poate asigura viitorul
economic si social al comunitatii care in prezent este marcata de riscul
inchiderii activitatii de monoindustrie din comuna
Buget estimat 5 mil. euro
Posibile surse de finanţare
• Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
• Programul de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria
2014-2020
• Buget local
Posibili parteneri
•
Comunele invecinate
•
Asociaţia de Dezvoltare Zonala Marghita
•
Grupul de Actiune Locala Muntele Ses
•
Consiliul Judeţean BihorConsiliul Judeţean Bihor
Perioada de implementare 2016-2020
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PROIECT 10.
DOTAREA CU UTILAJE SUPLACU DE BARCAU
Scopul proiectului
Creşterea gradului de interventie si actiune in
sectorul edilitar gospodaresc
Problema identificată Compartimentele edilitar gospodaresti au
nevoie d eo dotare moderna asigurata prin utilaje eficiente si versatile
care pot asigura necesarul de interventie in vederea asigurarii
serviciilor comunitare locale. Achizitia unor utilaje va reduce
semnificativ costurile de realizare a unor lucrari dar va oferi si un plus
de valoare pentru activitatea comunei.
Buget estimat 0,2 mil. euro
Posibile surse de finanţare
• Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
• Programul de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria
2014-2020
• Programul Operațional Regional 2014-2020
• Buget local
Posibili parteneri
• Asociaţia de Dezvoltare Zonala Marghita
• Grupul de Actiune Locala Muntele Ses
• Consiliul Judeţean BihorConsiliul Judeţean Bihor
Perioada de implementare 2017-2020
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PROIECT 11.
IMPLEMENTAREA DE TEHNOLOGII MODERNE
ALTERNATIVE SJ ECOLOGICE
Scopul proiectului Investitii in energia alternativa (panouri
solare, panouri fotovoltaive, foraje geotermale, etc)
Problema identificata in prezent la nivelul comunei se constata 0
nevoie de promovare a unr investitii publice dar si private pentru
implementarea tehnologiilor novative si ecologice care sa asigure 0
dezvoitare durabila si ecologica in domenii diverse, cum ar fi:
incalzirea prin metode alternative (panouri solare, apa geotermala,
deseuri compostate), producerea energiei electrice cu ajutorul
panourilor fotovoltaice (pentru asigurare iluminat public, asigurare
necesar energie cladiri apartinand UA T inclusiv scoli), inlocuire
corpuri de iluminat traditionale cu tehnologie moderna (led),
amplasare de indicatare rutiere cu alimentare
solara,
etc.
lmplementarea acestor tehnologii poate reduce in mod semnificativ
cheltuielile pe care in prezent administratia locala Ie asigura pentru
aceste servicii.
Buget estimat 0,5 mil. euro
Posibile surse de finantare
• Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020
• Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania Ungaria
2014-2020
• Programul Operational Regional 2014-2020
• Buget local
Posibili parteneri
• Asociatia de Dezvoltare Zonaia Marghita
• Grupul de Actiune Locala Muntele Ses
• Consiliul Judetean BihorConsiliul Judetean Bihor
Perioada de implementare 2017-2020
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PROIECT 12.
DOTAREA CU UTlLAJE SUPLACU DE BARCAU
Scopul proiectului Cresterea gradului de interventie si actiune
In sectorul edilitar gospodaresc
Problema identificata Compartimentele edilitar gospodaresti au
nevoie de o dotare moderna asigurata prin utilaje eficiente si
versatile care pot asigura necesarul de interventie in vederea
asigurarii serviciilor cornunitare locale. Achizitia unor utilaje va
reduce semnificativ costurile de realizare a unor lucrari dar va oferi
si un plus de valoare pentru activitatea cornunei.
Buget estimat 0,2 mil. euro
Posibile surse de finantare
• Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020
• Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania Ungaria
2014-2020
• Programul Operational Regional 2014-2020
• Buget local
Posibili parteneri
• Asociatia de Dezvoltare Zonala Marghita
• Grupul de Acriune Locala Muntele Ses
• Consiliul Judetean BihorConsiliul Judetean Bihor
Perioada de implementare 2017-2020
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PROIECT 13.
IMBUNATATIREA DOTARILOR BAZEI SPORTIVE SI A
SPATIILOR PETRECERE A TIMPULUI LIBER
Scopul proiectului Creşterea gradului de practicare a sportului la
nivelul comunei si asigurarea unor dotari si amenajri pentru
petrecerea sanatoasa a timpului liber
Problema identificată
Se observa o crestere a dorintei
cetatenilor de a practica activitati sportive si recreative. Amenajarea
sau dotarea unor proprietati ale UAT cu aparatura, dispozitive sau alte
tipuri de dotari va asigura acest deziderat si va contribui in mod cert la
dezvoltarea comunitatii. In cadrul acestei idei d eproiect pot fi dotate
anumite spatii cu aparatura fitness de tip indoor sau outdoor, pot fi
amenjate spatii de petrecere a timpului liber si chiar locatii de
campare
Buget estimat 0,8 mil. euro
Posibile surse de finanţare
•
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
•
Programul de Cooperare Transfrontalieră România Ungaria
2014-2020
•
Programul Operațional Regional 2014-2020
•
Buget local
Posibili parteneri
•
Asociaţia de Dezvoltare Zonala Marghita
•
Grupul de Actiune Locala Muntele Ses
•
Consiliul Judeţean BihorConsiliul Judeţean Bihor
Perioada de implementare 2017-2020
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2.1.4. Mecanismul de monitorizare şi evaluare a implementării
Strategiei de dezvoltare
Mecanismul de monitorizare şi evaluare a implementării
Strategiei de dezvoltare are drept scop atât aprecierea gradului de
realizare al activităţilor propuse de document, per ansamblu, cât şi
fundamentarea eventualelor revizuiri şi modificări ale direcţiilor de
dezvoltare, obiectivelor, ţintelor, planurilor de măsuri şi acţiuni.
Monitorizarea şi evaluarea implementării strategiei va fi realizată în
permanenţă şi va consta în verificarea implementării activităţilor şi
programelor realizate, corelarea rezultatelor obţinute cu obiectivele
propuse, colectarea datelor necesare pentru popularea bazei de date a
indicatorilor de monitorizare şi evaluare etc. Pe lângă evaluarea
activităţii de implementare a strategiei, această activitate contribuie la
o îmbunătăţire a coordonării proiectelor realizate în profil teritorial.
Activitatea de monitorizare şi evaluare a implementării
Strategiei de Dezvoltare a Comunei SUPLACU DE BARCAU este
similară celor din celelalte unităţi teritorial-administrative din Zona
Metropolitană Oradea. La nivel metropolitan, activitatea de
monitorizare şi evaluare va sintetiza rezultatele locale, adăugând
informaţii privind proiectele metropolitane.
Informaţiile activităţii de monitorizare şi evaluarea a
implementării strategiei vor fi prezentate sub forma unui raport, la o
perioadă stabilită la nivel metropolitan (se recomandă ca această
perioadă să nu fie mai mică de 1 an), în baza unui şablon de raportare,
structurat pe capitole relevante (ex: activităţi realizate în perioada de
raportare, rezultate obţinute, stadiul dezvoltării socio-economice în
comparaţie cu perioada iniţială, gradul de realizare a proiectelor
propuse etc.). Ca unitate de monitorizare, Primăria Comunei
SUPLACU DE BARCAU îşi va delega un raportor care va elabora
raportul periodic. Rapoartele din teritoriu se centralizează şi se
publică la pe site-ul Comunei Suplacu de Barcau.
La perioade mai mari de timp (3-5 ani) sau în cazul unor
schimbări socio-economice sau administrative majore, se recomandă
să se efectueze o revizuire a documentului strategic. Orientativ, se
recomandă o reactualizare a portofoliului de proiecte în anul 2020 (în

Strategia de Dezvoltare Durabila a Comunei Suplacu de Barcau
~ 50 ~

momentul în care există informaţii complete cu privire la finanţările
structurale disponibile pentru următoarea perioadă de programare). O
altă revizuire este recomandată la sfârşitul anului 2021-începutul
anului 2022, când vor fi finalizate toate proiectele finanţate din
fonduri europene din perioada actuală de programare şi când, conform
previziunilor actuale, programele de finanţare din perioada următoare
de programare vor fi deja demarate.
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