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Comunitatea este definită a fi o „entitate social – umană, ai cărei membri sunt legaţi 

împreună prin locuirea aceluiaşi teritoriu şi prin relaţii sociale constante şi tradiţionale”  

(Gh. Geană, 1993). 

 

Mulțumim tuturor pentru implicare! 

 

 

 
 
 

 
 

 



  

 
 
 

 
 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Baciu pentru perioada 2021 – 
2027 prezintă viziunea și aspirațiile de dezvoltare ale comunității. Orice comunitate 
modernă trebuie să asimileze şi să promoveze o viziune strategică în ceea ce 
priveşte dezvoltarea sa viitoare. Lipsa unei asemenea viziuni duce la o activitate 
administrativă neperformantă, în cadrul careia se pot rata oportunităţi şi consuma 
iraţional resurse preţioase. 

Primăria a procedat la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 
comunei Baciu pentru perioada 2021-2027, cu scopul de a demara şi finaliza 
proiectele prin care vom reuşi să modernizăm comuna din care facem parte cu 
mândrie. 

Aceasta strategie de dezvoltare se doreşte a fi un instrument care pune la 
dispoziţia tuturor celor interesaţi de progresul economico-social al comunei o 
gândire unitară cu privire la căile de urmat, benefică pentru asigurarea unei 
dezvoltări armonioase şi durabile. Astfel, Strategia de dezvoltare a comunei Baciu 
este concepută a fi documentul fundamental al planului de dezvoltare al comunei, 
cu rol în orientarea dezvoltării economico-sociale şi în accesarea fondurilor 
structurale şi de coeziune ale Uniunii Europene. 

În implementarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI BACIU 
urmărim o dezvoltare durabilă care poate fi atinsă prin: exploatarea eficientă a 
oportunităţilor de afaceri şi a investiţiilor directe, dezvoltarea şi modernizarea 
infrastructurii edilitare, mai ales a celei orientate spre comunitatea de afaceri, 
pentru a valorifica resursele umane şi mediul înconjurător. 
Proiectele realizate până în prezent, cât şi cele viitoare au menirea de a îmbunătăţi 
viaţa locuitorilor comunei Baciu și dorim ca întreaga comunitate să participe, în 
armonie şi uniune, la creşterea gradului de bunăstare. 

Îndeplinirea obiectivelor prezentei strategii reprezintă scopul principal al 
primarului şi al tuturor compartimentelor din primărie. 
  
 
 
                                                                                    
Primar,  
Balász János 
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SUMAR  EXECUTIV 

Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a 
comunei Baciu pentru perioada 2021 - 
2027 a fost elaborată pornind de la 
principiul de bază conform căruia acest 
document trebuie să răspundă aspiraţiilor 
comunităţii locale.  
 
Strategia de dezvoltare locală a comunei 
Baciu este structurată pe opt capitole: 
 
Capitoul I – Strategia de dezvoltare 
durabilă. În primul capitol s-a analizat în 
linii mari noțiunea de dezvoltare durabilă: 
istoric, concept, cadru legislativ, scop și 
metodologie. Tot în acest capitol se face 
referire la Agenda 2030 și cele 17 ODD 
inclusiv cele 7 obiective ale strategiei 
pentru dezvoltare durabilă a Uniunii 
Europene. Referitor la modificarile 
regulamentelor aplicabile, acestea au fost 
menționate, inclusiv  noul cadru financiar, 
viitorul buget al UE, direcțiile de lucru, 
clasificarea regiunilor, etc. 
 
Capitolul  II – Prezentarea generală a 
comunei Baciu, prezintă comuna Baciu, 
începând de la atestarea istorică până la 
tradiții, așezare geografică, climă, relief, 
rețea hidrografică, flora, solul și fauna. În 
același capitol se abordează și problemele 
de mediu critice existente în comună, 
utilitățile existente, forța de muncă la ora 
actuala, agricultură – producțiile agricole 
pe anii anteriori, structura salariaților, 
turismul, comerț și servicii, dezvoltare 
edilitară – proiectele derulate sau în curs de 
derulare inclusiv serviciile sociale oferite 
cetățenilor comunei. 
 
Capitolul  III – Problemele și potențialul 
comunei Baciu cuprinde rezultatele  

cercetării cantitative adresate locuitorilor 
comunei Baciu, rezultate centralizate prin  
grafice, diagrame care relevă situația 
actuală a comunei, deficiențele și plusurile 
acesteia. 
 
Capitolul IV – Analiza Swot a comunei 
Baciu prezintă punctele forte, punctele 
slabe, oportunitățile și amenințările 
comunei. În vederea realizării unei analize 
cât mai realiste şi eficiente, s-a elaborat 
câte o analiză SWOT a comunei Baciu 
pentru fiecare dintre cele cinci domenii 
strategice abordate - infrastructură, mediu, 
economie, social, respectiv administraţie 
publică locală, iar ulterior, pe baza 
acestora, a fost întocmită analiza SWOT 
integrată a comunei, care își propune să 
ofere o grupare sintetică a celor mai 
importante puncte tari, puncte slabe, 
oportunităţi şi ameninţări care se manifestă 
la nivelul comunei Baciu. 
 
Capitolul V – Concept de dezvoltare 
pentru perioada 2021 – 2027 prezintă 
viziunea, misiunea si obiectivele comunei 
Baciu. Totodată, au fost prezentate cele 
cinci direcții strategice prin care comuna își 
definește strategia. 
 
Capitolul VI – Planul de actiune dezvoltă 
cele cinci direcții strategice care se 
concretizează prin obiective generale, 
obiective specifice, măsura, tipul de 
proiect, sursa de finanțare, termenul de 
realizare și monotorizare. 
 
Capitolul  VII – Structuri instituționale 
de implementare, monotorizare și 
evaluare prezintă instituțiile responsabile 
pentru fiecare domeniu în parte, care 
concură la obținerea finanțărilor/ 



  

implementarea, monotorizarea și evaluarea 
proiectelor, acestea făcându-se pentru 
fiecare măsură/ submăsură în parte. Toate 
acestea sunt stabilite și dezvoltate prin 
ghidurile de finanțare emise de către 
instituțiile care se ocupă cu promovarea, 
finanțarea și implementarea/ monotorizarea 
fondurilor europene/ guvernamentale. 
 

Capitolul  VIII – Portofoliul de proiecte 
include o dezvoltare reală în timp, ținându-
se cont de potențialul geografic/ turistic/ 
demografic privind selectarea de proiecte 
care să aducă un aport substanțial privind 
creșterea nivelulul de trai și traspunerea 
într-un mediu optim dezvoltării individuale 
ale cetățenilor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

REALIZAREA DE PROIECTE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Baciu 
Tara: 

Regiunea Proiectului: 

Județul: 

Localitatea: 

România 

Nord-Vest 

Cluj 

Comuna Baciu 
Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: DA 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - Programul Operaţional 

Regional,  PNRR, AFM 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 
Descrierea proiectului 

Obiective: 

 
 Investiții destinate îmbunătățirii transportului public 

urban 

 Investiții destinate transportului electric și 

nemotorizat 

 Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 în 

zona urbană 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

 Modernizarea/ reabilitarea/ extinderea traseelor de 

transport electric public; modernizarea/ reabilitarea 

depourilor aferente transportului public și 

infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire 

depouri noi pentru transportul electric; realizarea de 

trasee separate exclusiv pentru vehiculele de 

transport public; imbunătățirea stațiilor de transport 

public existente, inclusiv realizarea de noi stații și 

terminale intermodale pentru mijloacele de transport 

in comun; realizarea de sisteme de e - ticketing 

pentru călători; construirea/ modernizarea/ 

reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele 



  

deservite de transport public) pentru creșterea 

nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi 

exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea 

creării/modernizării traseelor pentru pietoni și 

bicicliști, acolo unde este posibil), etc.); 

 Construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ 

traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice 

aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj 

pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee 

pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului 

auto în anumite zone, etc.); 

 Realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe 

instrumente inovative şi eficiente de management al 

traficului; modernizarea/ reabilitarea infrastructurii 

rutiere fundamentate de masurile propuse de PMUD 

pentru reducerea emisiilor de CO2 , realizarea 

sistemelor de tip park and ride, reîmpădurire urbană 

pe traseele cu trafic intens reieșite din PMUD 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 
 Autoritati publice locale 

Activitățile proiectului:  Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea proiectului 

 Pregătirea și depunerea cererii de finanțare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitațiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 
Justificarea necesității 

implementării proiectului: 
 Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Baciu. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă  pentru mobilitatea maselor 

de persoane de pe raza comunei înspre reședința de 

județ și localitățile învecinate. 



  

EXTINDERE TRASEU TRANSPORT PUBLIC ÎN COMUNA BACIU 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Baciu 
Tara: 

Regiunea Proiectului: 

Județul: 

Localitatea: 

România 

Nord-Vest 

Cluj 

Comuna Baciu 
Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - Programul Operaţional 

Regional,  PNRR 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 
Descrierea proiectului 

Obiective: 

 
 Investiții destinate îmbunătățirii transportului public  

 Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

 Extinderea traseelor de transport public; 

modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente 

transportului public și infrastructura tehnică aferentă, 

realizarea de trasee separate exclusiv pentru 

vehiculele de transport public; imbunătățirea stațiilor 

de transport public existente, inclusiv realizarea de 

noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele 

de transport in comun; realizarea de sisteme de e - 

ticketing pentru călători; construirea/ modernizarea/ 

reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele 

deservite de transport public) pentru creșterea 

nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi 

exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea 

creării/modernizării traseelor pentru pietoni și 

bicicliști, acolo unde este posibil), etc.); 



  

 Construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ 

traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice 

aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj 

pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee 

pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului 

auto în anumite zone, etc.); 

 Realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe 

instrumente inovative şi eficiente de management al 

traficului; modernizarea/ reabilitarea infrastructurii 

rutiere fundamentate de masurile propuse de PMUD 

pentru reducerea emisiilor de CO2 , realizarea 

sistemelor de tip park and ride, reîmpădurire urbană 

pe traseele cu trafic intens reieșite din PMUD 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 
 Autoritati publice locale 

Activitățile proiectului:  Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea proiectului 

 Pregătirea și depunerea cererii de finanțare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitațiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 
Justificarea necesității 

implementării proiectului: 
 Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Baciu. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă  extinderea traseului de 

transport public. 
 

 

 

 

 



  

 

EXTINDERE TRASEU TRANSPORT PUBLIC ÎN LOCALITATEA SUCEAGU 

Identificare și localizare proiect 

Solicitant: Comuna Baciu 
Tara: 

Regiunea Proiectului: 

Județul: 

Localitatea: 

România 

Nord-Vest 

Cluj 

Suceagu 
Categoria proiectului: Investiții: DA 

Reparații/reabilitări: NU 

 

Tipul proiectului: 

 

Proiect nou: DA 

Proiect în continuarea unuia existent: NU 

Proiect în curs de execuție: NU 

Surse posibile de finanțare: Fonduri nerambursabile - Programul Operaţional 

Regional,  PNRR 

Buget local 

Fonduri guvernamentale, FDI 
Descrierea proiectului 

Obiective: 

 
 Investiții destinate îmbunătățirii transportului public  

 Alte investiții destinate reducerii emisiilor de CO2 

Rezultate ce se urmăresc a fi 

obținute 

 Extinderea traseelor de transport public; 

modernizarea/ reabilitarea depourilor aferente 

transportului public și infrastructura tehnică aferentă, 

realizarea de trasee separate exclusiv pentru 

vehiculele de transport public; imbunătățirea stațiilor 

de transport public existente, inclusiv realizarea de 

noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele 

de transport in comun; realizarea de sisteme de e - 

ticketing pentru călători; construirea/ modernizarea/ 

reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele 

deservite de transport public) pentru creșterea 

nivelului de siguranță și eficiență în circulaţie şi 

exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea 

creării/modernizării traseelor pentru pietoni și 

bicicliști, acolo unde este posibil), etc.); 



  

 Construirea/ modernizarea/ reabilitarea pistelor/ 

traseelor pentru bicicliști și a infrastructurii tehnice 

aferente (puncte de închiriere, sisteme de parcaj 

pentru biciclete etc); crearea de zone și trasee 

pietonale, inclusiv măsuri de reducere a traficului 

auto în anumite zone, etc.); 

 Realizarea de sisteme de monitorizare video bazat pe 

instrumente inovative şi eficiente de management al 

traficului; modernizarea/ reabilitarea infrastructurii 

rutiere fundamentate de masurile propuse de PMUD 

pentru reducerea emisiilor de CO2 , realizarea 

sistemelor de tip park and ride, reîmpădurire urbană 

pe traseele cu trafic intens reieșite din PMUD 

Potențialii beneficiari ai 

proiectului: 
 Autoritati publice locale 

Activitățile proiectului:  Realizarea studiului de fezabilitate 

 Elaborarea proiectului tehnic 

 Aprobarea proiectului 

 Pregătirea și depunerea cererii de finanțare 

 Contractarea proiectului 

 Organizarea licitațiilor 

 Monitorizare, evaluare, control 

 Auditul proiectului 
Justificarea necesității 

implementării proiectului: 
 Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de 

Dezvoltare Locală a comunei Baciu. De asemenea, în 

cadrul procedurii de elaborare, aplicare şi interpretare 

a chestionarelor, majoritatea populației intervievate a 

răspuns că este importantă  extinderea traseului de 

transport public. 
 

 

 

 

 


