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CAPITOLUL I 

CADRUL GENERAL 

1.1 Prezentare generală

Transilvania este considerată de către mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor 

formelor de relief, de la câmpia joasă până la munţii relativ înalţi.  

Ea se înfăţişează într-un peisaj natural deosebit de variat, complex şi pitoresc. 

Faptul că s-au aşezat oameni în această zonă întinsă este urmarea simbiozei 

dintre aceştia şi formele de relief, care le-au oferit cadrul şi potenţialul natural propice 

unei dezvoltări socio-economice. 

Comuna Baciu este situată în zona Dealurilor Clujului, pe stânga râului Nadăş,

în imediata apropiere a municipiului Cluj-Napoca, din a cărei zonă metropolitană se 

preconizează a face parte. Accesul este asigurat de drumul naţional Cluj - Zalău şi linia 

ferată magistrală Cluj – Oradea. 

Fig. 1. Harta judeţului Cluj 
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1.1.1. Istoric 

Comuna Baciu este compusă din 7 localităţi, şi anume: reşedinţa de comună,

Baciu, şi localităţile componente: Coruşu, Mera, Popeşti, Rădaia, Săliştea Nouă şi

Suceagu. 

Localitatea Baciu, reşedinţa de comună, este situată la extremitatea sud-estică, a

teritoriului administrativ al comunei, pe drumul naţional DN 1F Cluj-Napoca – Zalău,

în imediata vecinătate, practic în continuarea municipiului Cluj-Napoca. 

Teritoriul intravilan existent, stabilit în anul 1990 de Oficiul de cadastru, 

geodezie şi cartografie al judeţului Cluj, ocupă suprafaţa de 105,0 ha. 

Situl de vatră este aşezat pe lunca şi terasa stângă a văii Nadăşului, precum şi pe

versanţii cu expoziţie sudică şi sud-vestică a dealului Viilor (515 m). 

Localitatea Baciu este o străveche aşezare încă din perioada neolitică, fapt 

confirmat de materialele arheologice descoperite la Cheile Baciului, atestând existenţa

"celei mai vechi culturi sigur documentată" din Transilvania. 

Aici au fost descoperite trei morminte de incineraţie din perioada romană. În 

1985 în urma unor cercetări de suprafaţă în dreptul râului Nadăş, s-au mai descoperit 

fragmente preistorice iar la 1 km distanţă ceramica prelucrată şi o lamă de silex. Tot în 

apropiere s-au descoperit construcţii romane, despre care cercetătorii spun că au fost 

locuite de muncitorii din cariera de piatră.

Pe teritoriul satului se află o carieră de calcar exploatată şi în epoca romană. Ea 

se află în Valea Lungă, pe coasta de vest a dealului numit „Popeşti“. În partea de sud a 

acestei cariere s-a găsit un monument funerar din rocă locală şi capul unei statui de 

calcar reprezentându-l pe Hercules. Tot aici s-au descoperit, în 1886, mai multe râşniţe

şi o fibulă de bronz, iar în 1925 s-a descoperit un schelet uman şi în apropierea sa, trei 

cleşti din fier şi un ciocan târnăcop pentru spart piatra. Aici funcţiona un atelier pentru 

întreţinerea uneltelor folosite în carieră şi adăposturi (barăci) pentru muncitorii din 

carieră; din acest context provine şi un opaiţ din lut păstrat la Muzeul Brukenthal. 

 La sud de carieră, în punctul numit “Coasta Mănăşturului“, s-au descoperit 

urme de construcţii romane constând din cărămizi, ţigle, ceramică, răspândite pe o mare 

suprafaţă. Ele indică amplasamentul aşezării lucrătorilor din cariera vecină.

Fragmente ceramice de epocă romană, aparţinând foarte probabil aceleiaşi

aşezări a pietrarilor, au fost descoperite şi cu prilejul unei periegheze din 1985, în 
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grădinile caselor de lângă cabană şi pe malul opus al pârâului care iese din Cheile 

Baciului. 

 Lângă apa Nadăşelului a fost descoperit, în anul 1922, un cimitir roman. 

 În zona Căminului cultural din localitate, prin sondajele executate în 1988, s-au 

descoperit fragmente ceramice romane. 

În anumite locuri au fost descoperite porţiuni din drumul roman pavat cu pietre 

Napoca-Porolisum, lângă care în 1922 a fost scos la iveală şi un cimitir roman. 

 Prima atestare documentară a localităţii este din 1263 sub numele de Boach, de 

atunci găsindu-se sub mai multe forme fonetice, iar în 1913 Kisbaes, denumire care se 

pastrează şi azi în limba maghiară.

Ca în toate satele din epoca feudală, locuitorii erau iobagi, iar documentele 

atestă că primii locuitori erau maghiari, nume romaneşti apărând doar în sec. XVII-lea. 

 La primul recensamânt oficial din Transilvania din 1784-1787, în Baciu sunt 

înregistrate 81 case, 483 locuitori prezenţi din care 242 bărbaţi şi 241 femei, nu existau 

nobili în sat şi nici oficiali. 

 Localitatea a avut o bază economică agrară, fiind cultivate cereale, legume, viţă 

de vie şi pomi fructiferi. O altă activitate economică este creşterea animalelor precum: 

vaci, porci, cai, oi sau capre. 

După cel de-al doilea război mondial a început un proces de modernizare a 

satului. Primele realizări au fost: 

• electrificarea oraşului; 

• realizarea unui sistem de alimentare a populaţiei cu apă potabilă.

S-au introdus utilaje şi tehnologii moderne pentru exploatarea celor 2 cariere de 

piatră, iar la partea dinspre Cluj a oraşului s-a deschis o platformă industrială.

În prezent, dupa desfiinţarea formei centralizate de agricultură, locuitorii au 

revenit la forma de proprietate individuală.

Azi localitata Baciu este un loc tot mai înfloritor, cu oameni harnici care au făcut 

ca locul sa arate ca un cartier prosper al Clujului, dată fiind şi apropierea de acesta. 

Majoritatea locuitorilor s-au urbanizat, însă unele datini strămoşeşti se pastrează şi azi. 

Localitatea Coruşu, este situată în partea nord-estică a teritoriului administrativ 

al comunei, pe drumul comunal DC 142 Cluj-Napoca – Berindu, la 10 km de reşedinţa

de comună.
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Teritoriul intravilan stabilit în 1990 de Oficiul de cadastru, geodezie şi

cartografie este de 101,0 ha. Situl de vatră este aşezat pe lunca şi terasele văii 

Popeştilor. 

În partea de sud-vest a vetrei satului terenurile prezintă risc de alunecare, iar în 

partea de est a localităţii pericol de inundare la ploi torenţiale. 

Localitatea este atestată documentar din anul 1332 sub denumirea de 

Korusteluke şi număra 563 locuitori la recensământul din anul 2002. 

Localiatea Mera, este situată în partea vestică a teritoriului administrativ al 

comunei, pe drumul naţional DN 1F Cluj-Napoca – Zalău, la 8 km de reşedinţa de 

comună.

Teritoriul intravilan existent, stabilit în 1990 de Oficiul de cadastru, geodezie şi

cartografie al judeţului Cluj, ocupă suprafaţa de 73,3 ha. 

Situl de vatră este aşezat pe lunca şi terasele văii Mera şi afluenţilor acesteia. 

Localitatea este atestată documentar din anul 1299 sub denumirea de Mera si 

număra 1419 locuitori la recensământul din anul 2002. 

La aproximativ 3 km nord – nord-vest de centrul satului se află resturile unei 

“villa rustică”, constând din blocuri de piatră fasonate, cărămizi, ţigle, olane, tuburi de 

teracotă, “tegulae mammatae” şi fragmente ceramice. 

Localitatea Popeşti, este situată în partea de est a teritoriului comunei, pe 

drumul comunal DC 142 B Cluj-Napoca - Popeşti, la 9 km de reşedinţa comunei. 

Teritoriul intravilan existent, stabilit în anul 1990 de Oficiul de cadastru, 

geodezie şi cartografie al judeţului Cluj, ocupă suprafaţa de 87,4 ha. 

Situl de vatră este situat pe lunca şi terasele văii Popeştilor. 

În partea de nord-est a vetrei satului terenurile prezintă risc de alunecare. La est 

de localitate, în partea superioară a versanţilor, pe pantele mai accentuate, procesele de 

versant  sunt active mai ales în anii cu precipitaţii abundente iar terenurile prezintă risc 

de alunecare, limitând posibilităţile de dezvoltare a localităţii în această zonă.

În sec. al XIII-lea localitatea era numită Bolgar. În anul 1284 se găsea în posesia 

canonicului din Weissenburg Benediktus (dată de la care satul s-a numit Pfaffendorf). În 

anul 1492 este amintită biserica „St. Andreas” („Sf. Andrei”). 

În sec. al XVI-lea era sat predominant maghiar, în posesia familiei nobiliare 

româneşti Blasius (Vasile) Havasalyi, fiul domnitorului român Vlad al VI-lea Înecatul. 



Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Baciu – Judeţul Cluj 

 

8

După anul 1600 satul era preponderent românesc. 

Localitatea este atestată documentar în perioada 1332 - 1335 când sunt 

menţionaţi sacerdos (preoţii) din Popfalua şi număra 575 locuitori la recensământul din 

anul 2002. 

Localitatea Rădaia, este situată în partea de sud-vest a teritoriului comunei 

Baciu, pe drumul naţional DN 1 F Cluj-Napoca - Zalău, la 8 km de reşedinţa de

comună.

Teritoriul intravilan existent, stabilit în anul 1990 de Oficiul de cadastru, 

geodezie şi cartografie al judeţului Cluj, ocupă suprafaţa de 15,3 ha. 

Situl de vatră este aşezat pe lunca şi terasele văii Nadăşului. 

În zonele construite şi învecinate nu se găsesc terenuri expuse riscurilor naturale. 

Localitatea este atestată documentar din anul 1348 sub denumirea de 

Andreashaza şi număra 120 locuitori la recensământul din anul 2002. 

Localitatea Săliştea Nouă, este situată în partea de nord a teritoriului comunei 

Baciu, pe drumul comunal DC  142 Cluj-Napoca - Berindu, la 15 km de reşedinţa de 

comună.

Teritoriul intravilan existent, stabilit în 1990 de Oficiul de cadastru, geodezie şi

cartografie al judeţului Cluj, ocupă suprafaţa de 31 ha. 

Situl de vatră este situat pe lunca şi terasele văii Popeştilor. 

Zonele construite şi cele învecinate acestora nu sunt expuse riscurilor naturale. 

Localitatea, cunoscută iniţial sub denumirea de Cioanca, sa dezvoltat ca un cătun 

al localităţii Chinteni. La recensământul din 2002 localitatea număra 178 locuitori. 

Localitatea Suceagu, este situată în partea de sud-vest a teritoriului administrativ 

al comunei Baciu, tangenţial drumului naţional DN 1F Cluj-Napoca - Zalău şi căii ferate 

300, Bucureşti - Oradea - Episcopia Bihor, la 5 km de reşedinţa de comună.

Teritoriul intravilan existent, stabilit în 1990 de Oficiul de cadastru, geodezie şi

cartografie al judeţului Cluj, ocupă suprafaţa de 138 ha. 

Situl de vatră este aşezat  pe lunca şi terasele văii Suceagului. 

Localitatea este atestată documentar din anul 1297 sub denumirea de Zuchak şi

număra 1283 locuitori la recensământul din anul 2002. 



Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Baciu – Judeţul Cluj 

 

9

Evoluţia în timp a localităţilor componente ale comunei Baciu a fost 

condiţionaţă, pe de o parte de posibilităţile asigurării celor necesare existenţei la nivelul 

localităţii de domiciliu, iar pe de altă parte de relaţia cu municipiul Cluj-Napoca. 

În timp populaţia comunei a crescut constant, ajungând ca la nivelul anului 2002 

aproximativ 50 % din populaţia comunei să locuiască în localitatea Baciu. 

Cauzele care au dus la stabilitatea populaţiei se regăsesc în: 

• poziţia geografică a comunei care a favorizat existenţa unui sistem de 

comunicaţie comod în direcţia Cluj-Napoca; 

• structura actuală a activităţilor economice, posibil de desfăşurat în 

perimetrul comunei pentru asigurarea existenţei, au favorizat tendinţa

populaţiei pentru stabilitate. 

După 1990 s-au ridicat construcţii noi, în special în localitatea Baciu. Astfel că,

acolo unde erau întreruperi ale intravilanului se constată tendinţa de unire. În ultima 

perioadă localitatea Baciu este solicitată de către populaţia municipiului Cluj-Napoca ca 

zonă rezidenţială pentru locuire. 

1.1.2. Cadru fizico-geografic 

Comuna Baciu este situată la nord-vest de municipiul Cluj-Napoca, în imediata 

vecinătate a municipiului reşedinţă de judeţ şi se învecinează la nord-est cu teritoriul 

administrativ al comunei Chinteni, la est şi sud-est cu municipiul Cluj-Napoca şi

teritoriul său administrativ, la sud cu teritoriile comunelor Floreşti şi Gilău, la vest cu 

teritoriul comunei Gârbău şi la nord-vest cu teritoriul comunei Sânpaul. 

Teritoriul administrativ al comunei este traversat în jumătatea sa sudică, pe

direcţia generală est-vest de magistrala feroviară 300 Bucureşti - Oradea - Episcopia 

Bihor, cale ferată dublă, electrificată şi de drumul naţional DN 1F Cluj-Napoca - Zalău.

Din punct de vedere geomorfologic teritoriul comunei Baciu face parte din 

Platforma Someşană, care ocupă partea de nord-vest a judeţului Cluj, fiind amplasată în 

spaţiul situat între Munţii Apuseni şi Carpaţii Orientali. În ansamblu aceasta se prezintă

ca o platformă structurală, monoclinală sau larg bombată, frământată numai periferic, 

spre văile Someşul Mic şi Someşul Mare, precum şi către sâmburii de cristalin din nord 

şi nord-vest, unde cutările scoarţei terestre sunt mai accentuate. 
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Fig. 2. Localizarea comunei Baciu în judeţul Cluj 

În zonă sunt frecvente alunecări de teren, uneori de mari proporţii şi procese de 

versant active, care impun măsuri de stăvilire şi de valorificare a terenurilor degradate. 

Văile, tributare ca afluenţi de stânga ai râului Someşul Mic (valea Nadăşului, 

valea Popeştilor), sunt cursuri de apă mature, cu văi largi şi cu zone inundabile, frecvent 

înmlăştinite. Pe liniile de intersecţie a fâşiilor de gresii şi calcare s-au format defilee 

mici, cum este spre exemplu zona Cheile Baciului, în spatele cărora maturizarea forţată

a versanţilor a dat naştere unor bazinete depresionare. 

Fragmentarea reliefului este mijlocie în intervalul altitudinilor de 700 - 900 m. 

Energia reliefului creşte de la centru (200 m) la periferie, spre Someş (350 - 400 

m). 

Resursele naturale sunt reprezentate de calcare eocene-olocene de Baciu, care se 

pot ciopli şi fasona cu uşurinţă, fiind utilizate ca piatră naturală în construcţii încă din 

epoca romană, precum şi de argilele caolinoase de Popeşti care servesc la obţinerea 

caolinului pentru industria porţelanului şi a nisipului de turnătorie. 

Din punct de vedere climatic, zona se încadrează în sectorul de climă

continentală moderată, caracteristică regiunilor vestice şi nord-vestice ale României, 
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supuse unei circulaţii atmosferice predominant vestice, ceea ce înseamnă că iarna 

predomină invaziile de aer cald dinspre vest, datorate activităţilor ciclonice nord-

mediteraneene, deplasate spre nord. Media anuală a umezelii relative a aerului este de 

74 %, cu două maxime şi două minime. 

Nebulozitatea atmosferică medie anuală este de 5,5 - 6,0 %, cu un maxim de 6,9 

% în luna decembrie şi un minim de 4,3 % în perioada august - septembrie. 

Cantitatea medie anuală a precipitaţiilor atmosferice este de 600 - 700 mm/an, cu 

variaţii de la 360,3 mm/an în anii secetoşi la 1215 mm/an în anii cu activitate ciclonică

intensă, repartizată diferit în decursul anului şi anume: 15 % iarna, 26 % primăvara, 42 

% vara şi 17 % toamna. Frecvenţa anuală a zilelor cu precipitaţii este de 120 - 130. 

Cantitatea maximă de precipitaţii care a căzut în 24 ore a fost de 70 mm. 

Zona studiată se află sub influenţa vânturilor de vest şi de nord-vest, cu 

frecvenţa de câte 25 % din total, cu un maxim de 34 % în luna iunie, canalizate cu 

precădere pe valea Nadăş. Oscilaţiile cele mai mari se manifestă în februarie iar viteza 

maximă este de 4,3 m/s. 

Reţeaua hidrografică este reprezentată de valea Nadăşului, tributară râului 

Someşul Mic şi afluenţii acesteia, dintre care cel mai important este valea Popeştilor. 

Văile au un curs leneş, cu albii largi, supuse periodic inundaţiilor. Densitatea reţelei 

hidrografice este de 0,5 - 0,7 km/kmp, mai redusă în comparaţie cu zonele învecinate, 

cu ape mari în lunile martie - aprilie şi viituri în lunile mai - iunie. 

Scurgerea medie anuală este redusă în întreaga zona studiată, unde pantele şi

debitele văilor sunt reduse, acestea din urmă situându-se între 2,5 şi 5 l/s/kmp, în timp 

ce pierderile prin evapotranspiraţie sunt importante. Volumul maxim al scurgerii anuale 

se produce în luna aprilie când se realizează 17 – 21 %,  iar volumul minim în 

septembrie, când se realizează 3 – 4 % din totalul scurgerii anuale, perioadă în care 

alimentarea cursurilor de apă rămâne exclusiv pe seama apelor subterane. 

Valoarea turbidităţii medii anuale a apelor în zonă este de 600 - 700 g/mc, 

valoare destul de ridicată, datorată reliefului fragmentat, manifestării unor forme diferite 

de degradare a terenurilor şi coeficientului redus de împădurire. 

Caracteristicile fizico - chimice ale apei râurilor sunt determinate de factorii 

naturali şi social - economici. Din acest punct de vedere văile Nadăş şi Popeşti sunt 
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impurificate prin deversări de reziduuri provenite de la obiective industriale şi ferme 

agrozootehnice. 

Pe teritoriul administrativ al comunei Baciu a existat o singură unitate lacustră,

lacul de la Suceagu, situat pe valea Suceagului, care s-a colmatat în întregime. 

Datorită varietăţii formelor de relief, vârstei şi compoziţiei rocilor mamă,

afectate de procese de eroziune, în zonă sunt prezente o mare varietate de soluri şi

anume: soluri brune podzolice, pseudorendzine, soluri negre argiloase, rendzine roşii 

sau brune, cernoziomuri levigate, regosoluri, soluri coluviale, lacovişti cu apă freatică la 

suprafaţă.

Fenomenele de eroziune a solurilor sunt frecvente şi puternice în această zonă,

ajungând la gradul IV şi V, datorită reliefului fragmentat şi gradului redus de 

împădurire. 

Sub aspectul potenţialului biogeografic, teritoriul administrativ al comunei 

Baciu este amplasat în subzona nemorală cu caracter  subcontinental, caracterizată

astfel: 

- fondul silvic este  predominat de păduri de fag, gorun şi carpen; 

- fondul cinegetic reprezentat de mistreţ şi căprior; 

Din punct de vedere al încadrării în reţeaua de localităţi, comuna Baciu este 

localizată în zona Dealurilor Clujului, pe stânga râului Nadăş, se întinde pe o suprafaţă 

de 8751,13 ha, având o populaţie de aproximativ 8185 de locuitori.  

Comuna Baciu se învecinează la nord-est cu teritoriul administrativ al comunei 

Chinteni, la est şi sud-est cu municipiul Cluj-Napoca şi teritoriul său administrativ, la 

sud cu teritoriile comunelor Floreşti şi Gilău, la vest cu teritoriul comunei Gârbău şi la 

nord-vest cu teritoriul comunei Sânpaul. 

Comuna are ca şi centru de comună localitatea Baciu, iar în componenţa sa intră

localităţile: 

- Coruşu

- Mera 

- Popeşti 

- Suceagu 

- Rădaia 

- Săliştea Nouă
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Fig. 3. Comuna Baciu şi localităţile componente 

Activitatea economică de bază în comuna Baciu este reprezentată de agricultură,

astfel încât din suprafaţa totală de 8751,13 ha a teritoriului administrativ al comunei, 

terenul arabil ocupă 2138 ha, adică 24,42 % din total. 

Terenul arabil (2137 ha), împreună cu păşunile (2031 ha), fâneţele (879 ha) şi

livezile şi pepiniere pomicole (511 ha) însumează 5558 ha, adică 63,51% din totalul 

teritoriului administrativ al comunei.  

 Suprafaţa pădurilor comunei Baciu este de 2079 ha, adică 23,8 % din suprafaţă 

totală. Pădurile din comună au un rol de protecţie ecologică, de a împiedica eroziunea 

solului, precum şi de a satisface necesităţile de lemne de foc şi lucru în construcţii. O 

parte dintre locuitorii comunei Baciu sunt specializaţi în prelucrarea lemnului, în special 

în confecţionarea binalelor (uşi şi ferestre).  

Resursele naturale sunt reprezentate de calcare eogene – ologene de Baciu, care 

se pot ciopli şi fasona cu uşurinţă, precum şi de argilele caolinoase de Popeşti, utilizat 
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pentru obţinerea caolinului, folosit în industria porţelanuluişi la prepararea nisipurilor de 

turnătorie. 

1.1.3 Fişă prezentare comună

Date generale 

Comuna Baciu 

Judeţul Cluj 

Teritoriul Administrativ – suprafaţa 8751,13 ha 

Localităţi aparţinătoare Baciu, Popeşti, Rădaia, Suceagu, 

Săliştea Nouă, Coruşu, Mera 

Adresa Consiliului Local Princială, nr. 792 

Primar Ioan Pop 

Distanţa până la reşedinţa de judeţ 2 km 

Situaţia funciară

Suprafaţa Ha % 

Suprafaţa totală 8751 100 

Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă 5558 63,51 

Suprafaţa arabilă 2137 24,42 

Suprafaţa – livezi şi pepiniere pomicole 511 5,83 

Suprafaţa – păşuni 2031 23,20 

Suprafaţa – fâneţe 879 10,04 

Suprafaţa neagricolă 3074 35,12 

Suprafaţa – ape + stuf 86 1,0 

Suprafaţa – căi de comunicaţii 271 3,1 

Suprafaţa – curţi şi clădiri 533 6,1 
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Suprafaţa – vegetaţie forestieră 2079 23,8 

Suprafaţa – teren neproductiv 105 1,2 

Situaţia demografică Naţionalităţi

Populaţia totală - 8315 Români – 4.563 

Femei – 4128 Maghiari – 2.838 

Bărbaţi – 4187 Rromi – 726 

Populaţie ocupată - 2900 Alte etnii - 188 

Forţa de muncă

Salariaţi – număr mediu – 896 persoane 

Salariaţi în agricultură – 98

Salariaţi în industria prelucrătoare – 527   

Salariaţi în comerţ – 94

Salariaţi în construcţii – 10  

Salariaţi în transporturi  şi poştă – 85

Salariaţi în învăţământ –106 

Salariaţi în administraţie publică – 15

Salariaţi în sănătate şi asistenţă socială – 16

Salariaţi în activităţi financiare, bancare  şi de asigurări – 1  

Utilităţi

Reţea alimentare cu energie electrică

Reţea alimentare cu apă potabilă – 31,3 km

Reţea de canalizare – slab dezvoltată (există numai în localitatea Baciu), cu lungimea de 
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5,6 km 

Staţie de epurare - dezafectată

Reţea alimentare cu gaz – slab dezvoltată (există numai în localitatea Baciu) – 35,7 km 

Căi de acces – C.F.R., DN 1F, DC 141, DC 142, DC 142 B 

Telefonie fixă – Romtelecom 

Telefonie mobilă – Orange, Vodafone, Zapp, Cosmote  

Acces internet, prin operatorul de telefonie fixă şi prin operatorii de telefonie mobilă

Sistem de transport în comun, prin operatorii privaţi şi operator public RATUC 

Colectarea deşeurilor este realizată de un operator privat  

Specific local 

Relief: Platforma Someşană

Ape curgătoare: Nadăş, Popeşti 

Lacuri: Suceagu – colmatat în întregime 

Resurse naturale: calcare eocene-ologocene, argile caolinoase 

Altitudinea maximă: 900 m

Surse de poluare: Circulaţia rutieră, Zona de depozitare şi industrie alimentară a

municipiului Cluj-Napoca, activitatea industrială de la Aghireşu, gunoiul menajer al 

populaţiei şi cel provenit de la ferme 

Grad seismic: zona F de intensităţi macroseismice, conform Normativului P100/1992 

Rezervaţii: Rezervaţia naturală Cheile Baciului, Zona fosilieră Coruşu

Monumente istorice şi de arhitectură: Casa parohială (Coruşu), Biserica reformată

(Mera), Conacul Bornemisa (Popeşti), Biserica din lemn (Suceagu), Biserica din lemn 

„Naşterea Sf Ioan Botezatorul”(Săliştea Nouă)
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1.1.4 Cadru demografic (socio-demografic)  

La recensământul din 18.03.2002 populaţia comunei Baciu număra 8139 

locuitori, adică 1,15 % din populaţia totală, respectiv 3,53 % din populaţia rurală a

judeţului Cluj. 

Din acest punct de vedere comuna Baciu se numără printre comunele mari ale 

judeţului, ocupând la această dată locul doi, după comuna Apahida. Densitatea 

populaţiei la data recensământului era de 93 loc/km2.

Localitatea Baciu concentrează aproape jumătate din populaţia întregii comune. 

Localitatea Rădaia, cu 120 locuitori, reprezintă abia 1,5 % din populaţia comunei. 

Localitatea Total locuitori Număr gospodării Locuitori ce revin la 

o gospodărie 

Baciu  4151 1232 3,37

Coruşu 580 187 3,10

Mera  1459 375 3,89

Popeşti  582 189 3,08

Rădaia  122 38 3,21

Săliştea Nouă 181 68 2,26

Suceagu  1318 505 3,25
Tabel 1. Număr locuitori şi gospodării pe localităţi

Popilaţia ce revine la o gospodărie depăşeşte media pe judeţ realizătă în zona 

rurală.

În localităţile comunei convieţuiesc în principal trei naţionalităţi: români, 

maghiari şi rromi, a căror proporţie este diferită în cele şapte localităţi componente ale 

comunei. 

Dacă analizăm ponderea diferitelor naţionalităţi pe sate, rezultă că ponderea 

populaţiei maghiare este ridicată în două localităţi şi reprezintă 81,6 % în Mera, 

respectiv 40,0 % în Suceagu, în timp ce în Coruşu, Popeşti, Rădaia şi Săliştea Nouă

populaţia română este preponderentă, cu ponderea cuprinsă între 97,7 şi 100 %. 

Recensământul Structura etnică

Anul Populaţia Români Maghiari Germani Rromi Alte etnii 

1850 3.303 1.526 1.527 2 243 5

1880 3.993 1.648 2.087 4 - 254
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1890 4.503 1.758 2.448 12 - 285

1900 4.811 1.940 2.759 3 - 109

1910 5.343 2.206 3.136 - 1

1920 5.270 2.153 2.962 5 - 150

1930 6.211 2.914 3.159 2 130 6

1941 5.947 2.384 3.367 3 188 5

1956 6.337 2.965 3.185 186 1

1966 7.330 3.851 3.396 6 76 1

1977 7.809 4.149 3.512 1 145 2

1992 7.770 4.428 2.981 2 356 3

2002 8.162 4.565 2.840 5 726 183

2007 8139 4784 2851 496 8
Tabel 2. Evoluţia populaţiei. Structura etnică

Principalele confesiuni consemnate sunt: ortodoxă (56,9 %), reformată (27,1 %), 

romano-catolică (9,2 %), greco-catolică (2,0 %), penticostală şi baptistă.

În localităţile comunei Baciu nu s-au înregistrat până acum stări tensionate şi

nici conflicte interetnice sau interconfesionale. Există însă, în localităţile Coruşu şi

Săliştea Nouă diferenţe referitoare la proprietatea asupra terenurilor sau a construcţiilor 

care aparţin sau au aparţinut celor două biserici, greco-catolică şi ortodoxă.

Datele înregistrate la recensământ dovedesc că numărul locuitorilor care vorbesc 

limba română sau maghiară în familii este mai mare decât al celor de naţionalitate 

română sau maghiară, în timp ce numărul locuitorilor ce vorbesc limba ţigănească este 

mai mic decât al celor de naţionalitate ţigănească.

Dinamica populaţiei înregistrată între anii 1930 – 2007 dovedeşte că populaţia 

comunei Baciu a crescut cu 2182 locuitori, o creştere accelerată fiind înregistrată în 

perioada 1930 – 1966 (1119 locuitori), în perioada 1966 – 1992 populaţia a crescut cu 

440 locuitori, iar în perioada 1992 – 2007 a crescut cu 623 locuitori. 

Dinamica de creştere a populaţiei comunei Baciu, în intervalul de timp 1930 – 

2007, are ca şi suport creşterea populaţiei în localităţile Baciu şi Suceagu, respectiv 

menţinerea relativ constantă a populaţiei localităţii Mera. 

Natalitatea. În perioada 1987 - 2001 s-au născut 1264 copii, cu o medie de 84,3 

copii/an. Comparativ cu întreg judeţul, natalitatea comunei a fost în general mai mare. 
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Mortalitatea. În intervalul 1987 - 2001 au decedat 1590 locuitori, cu o rată

anuală de 106 decese. Comparativ cu judeţul Cluj, mortalitatea în comună a fost în 

general superioară.

Sporul natural. Cu o rată a natalităţii mai scăzută decât a mortalităţii, pe 

perioada 1987 - 2001 sporul natural a fost negativ, de -326 pentru întreaga perioadă.

Numărului celor sosiţi în comună, cu schimbarea domiciliului, în perioada 1987 

- 2001 este de 1971 persoane, media anuală 131,4 cu oscilaţii de la an la an şi de la o 

perioadă la alta. Comparativ cu judeţul Cluj, şi acest indicator al comunei Baciu a fost 

mai mare. 

Numărul celor plecaţi, cu schimbarea domiciliului, în aceeaşi perioadă, este de 

2106 locuitori, cu media anuală de 140,4 persoane, de asemenea cu oscilaţii de la an la 

an şi de la o perioadă la alta. În 1990 s-a înregistrat un salt al numărului de persoane 

care s-au mutat din comună, ca urmare a ridicării interdicţiei de stabilire în municipiul 

Cluj-Napoca. 

Sporul migratoriu, ca diferenţă între numărul celor veniţi şi celor plecaţi din 

comună, este negativ (-135 locuitori), cu oscilaţii de la an la an. 

Sporul total, ca diferenţă între sporul migratoriu şi sporul natural, a fost în cea 

mai mare parte a perioadei cercetate negativ, cu tendinţa de scădere în ultimii 7 ani. 

Populaţia probabilă în viitor a fost calculată în două variante (minimă şi

maximă) pe baza dinamicii populaţiei pe o perioadă îndelungată (anii 1930-2002), dar şi

pe o perioadă mai scurtă, respectiv 1987-2002. Astfel au rezultat următoarele cifre 

probabile: 

Anul Varianta minimă Varianta maximă

2010 8300 8390 

2015 8400 8600 

2020 8600 8800 

2025 8800 9100 

2030 9000 9400 
Tabel 3. Prognoza evoluţiei populaţiei 

Nivelele prognozate de creştere a populaţiei comunei ar putea fi depăşite datorită

mişcării migratorii, care poate fi stimulată substanţial de forţa de atracţie a comunei, ca 

urmare a ameliorării condiţiilor de confort, circulaţie, dotări social-economice, precum 
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şi anumite avantaje materiale determinate de nivelul mai scăzut al gradului de 

impozitare practicat în comună şi costurilor mai scăzute ale terenurilor şi construcţiilor. 

Acest scenariu de dezvoltare ca localităţi rezidenţiale periurbane, este foarte 

probabil într-un viitor apropiat pentru localităţile Baciu, Popeşti şi Suceagu. 

Forţa de muncă. Populaţia ocupată

Populaţia ocupată a comunei Baciu este de cca 2900 persoane, populaţia 

feminină reprezentând aproximativ 39 %. 

Ramura economică preponderentă în care sunt ocupaţi locuitorii comunei Baciu 

este industria prelucrătoare, ramură în care lucrează aproximativ 50 % din totalul 

populaţiei ocupate, datorită aşezării geografice a comunei în vecinătatea municipiului 

Cluj-Napoca. 

În ordine descrescătoare se situează ramurile: agricultura cu cca. 11 %, comerţul

cu cca. 10 %, transporturile cu 7 %, serviciile, construcţiile şi învăţământul, cu câte 3,5 

%. 

Un număr de 185 de persoane se deplasează zilnic din alte localităţi pentru 

muncă în comună, în timp ce 1253 persoane se deplasează zilnic din localităţile 

comunei spre municipiul Cluj-Napoca, majoritatea angajaţi în industria prelucrătoare, 

comerţ şi servicii. 

1.1.5 Studii de fezabilitate existente 

Administraţia locală a comunei Baciu are elaborat, la momentul actual, studii de 

fezabilitate pentru: 

- Sediu Primărie 

- Bucătărie – Casa de Cultură – în localitatea Mera 

- Biserica ReformatăMera 

- Teren de fotbal – Popeşti 

- Cămin cultural Suceagu – proiect tehnic 

- Biserica Ortodoxă Suceagu 

- Zid la cimitirul din Baciu 

- Cămin cultural – Baciu – proiect tehnic 

- Biserica Ortodoxă Baciu 

- Alimentare cu apă: Popeşti, Coruşu, Săliştea Nouă – proiect tehnic 

- Extindere apă – str. Pădurii - Baciu 
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- Proiect canalizare: Popeşti, Coruşu, Săliştea Nouă, Baciu, Suceagu, 

Rădaia,  Mera – proiect tehnic 

- Canalizare – str. Pădurii – Baciu 

- Drum – Săliştea Nouă

- Tratament bituminos – Popeşti 

- Reciclare drum Viilor – tratament bituminos  

- Pod peste râul Nadăş – Baciu 

- Biserica Reformată Suceagu 

- Biserica Ortodoxă Popeşti 

- Capela Catolică Baciu 

- Biserica Ortodoxă Coruşu – clopotniţă 

- Acoperiş Cămin Cultural – Coruşu

- Biserica Catolică – Baciu 

- Capela Ortodoxă Baciu  

- Canalizare satele: Baciu, Popeşti, Coruşu, Săliştea Nouă, Suceagu, 

Rădaia, Mera – proiect tehnic 

- Alimentare cu apă în satele: Mera, Rădaia, Suceagu – proiect tehnic 

- Drum CFR Baciu  

- Asfaltare drum strada Nouă Baciu  

- Zid  de sprijin – pod Mera 

- Parcări Baciu 

- Rigole pentru scurgere –Viilor, Pădurii 

1.2 Profil socio-economic 

Apropierea de municipiul Cluj-Napoca, tradiţia locuitorilor, potenţialul de 

producţie al terenurilor agricole, structura plantelor cultivate, ponderea ridicată a

terenurilor ocupate cu livezi intensive condiţiile relativ bune de circulaţie şi transport în 

teritoriu, fac din comuna Baciu o zonă cu potenţial economic ridicat, raportat la 

comunele judeţului Cluj. 

Principalele funcţiuni economice ale localităţilor comunei sunt agricultura, 

serviciile cu caracter industrial şi cazarea forţei de muncă. Ponderea acestor activităţi şi

structura ramurilor funcţiunii agricole este diferită în cele 7 localităţi ale comunei. 
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Dezvoltarea activităţilor economice 

Pentru valorificarea superioară a potenţialului economic şi social al localităţilor 

comunei Baciu, sunt necesare realizarea în principal a următoarelor măsuri: 

- Combaterea eroziunii solului prin lucrări complexe, inclusiv prin 

supraînsămânţări, plantaţii de protecţie şi împăduriri, pe o suprafaţă de 90 ha; 

- Executarea de plantaţii silvice pe o suprafaţă de 35 ha, terenuri profund 

degradate; 

- Executarea unor lucrări de desecare pe suprafaţa de 15 ha; 

- Amenajarea pentru irigaţii a unei suprafeţe de 50 - 75 ha, teren arabil în 

Coruşu şi înfiinţarea pe această suprafaţă a unei asociaţii agricole pentru 

cultivarea legumelor; 

- Înfiinţarea unor unităţi de prestări servicii în agricultură şi dotarea acestora 

cu mijloace tehnice specifice pentru executarea lucrărilor agricole pe 

terenurile în pantă, în lungul curbelor de nivel, în livezile intensive şi pe

terenurile cultivate cu legume; 

- Executarea lucrărilor de întreţinere şi tratamentelor specifice în livezile 

intensive; 

- Utilizarea spaţiilor din incintele fostelor ferme pomicole ca spaţii de cazare 

în turism; 

- Înfiinţarea de unităţi pentru prelucrarea laptelui în localităţile Coruşu şi

Mera; 

- Specializarea localităţilor Rădaia şi Săliştea Nouă pentru practicarea 

agroturismului; 

- Realipirea zonei de depozitare şi industrie alimentară (60 ha) la teritoriul 

comunei; 

1.2.1 Activităţi de tip industrial şi de construcţii 

Poziţia geografică a localităţilor Baciu, Mera, Rădaia şi Suceagu faţă de 

municipiul Cluj-Napoca, corelat cu facilităţiile oferite de căile de comunicaţie rutiere şi

feroviare, oferă acestor localităţi oportunitatea amplasării unor terţe activităţi de

producţie şi servicii. 
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Industria mică este reprezentată pe teritoriul comunei Baciu de agenţi economici 

organizaţi la nivel de societăţi pe acţiuni, societăţi cu răspundere limitată, asociaţii 

familiale şi persoane fizice autorizate. 

Specificaţia Total Agricultură Industrie Comerţ Servicii 

Societăţi Comerciale 249 5 27 208 9 

Cooperaţie 2 - - 1 1 

Asociaţii Familiale 10 1 - 8 1 

Pers. Fizice  

Autorizate 

132 37 - 24 71 

Tabel 4. Activităţi economice în comuna Baciu 

Activităţile economice sunt cantonate în domeniile producţie (prelucrarea 

lemnului, prelucrarea metalelor, prelucrarea plantelor medicinale, etc.), servicii 

(reparaţii auto, echipamente cu destinaţii agricole, etc.) şi comerţ.

Pe teritoriul comunei Baciu s-a dezvoltat începând cu anul 1965 zona de 

depozitare şi de industrie alimentară a municipiului Cluj-Napoca. Cu această ocazie, 

suprafaţa de cca. 60 ha teren, ocupată succesiv de unităţile respective, a fost transferată

fără titlu, în mod arbitrar, la teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca. 

 În urma acestui fapt, comuna şi localitatea Baciu este văduvită de resurse 

financiare importante, care pot contribui la dezvoltarea urbanistică şi social-economică

a comunei. 

Pe teritoriul comunei funcţionează un număr important de unităţi cu profil 

industrial, multe dintre ele funcţionând în spaţii construite sau construcţii noi care sunt 

amplasate în incintele fostelor unităţi agricole sau de prestări servicii în agricultură.

În localitatea Baciu funcţionează următoarele unităţi: 

• S.C. Maier Pane S.R.L., moara de grâu şi brutărie, proprietate particulară,

funcţionează în local specific, în stare tehnică bună, produce 5 - 10 t pâine/zi, cu 

desfacere în municipiul Cluj-Napoca şi satele comunei Baciu; 

• S.C. Electrocontact S.A., unitate specializată pentru confecţii metalice şi

prelucrări mecanice prin aşchiere; 

• S.C. Xamus S.R.L., fabrică de mezeluri cu magazin alimentar şi restaurant; 

• S.C. Flexor S.R.L., unitate profilată pentru confecţii metalice, prelucrări 

mase plastice şi confecţionări de materiale pentru reclame; 
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• S.C. Macuso S.R.L., specializată pentru producţia de popcorn, depozitare şi

comerţ en gros cu produse alimentare şi de uz gospodăresc; 

• Staţie de benzină cu spălătorie auto şi atelier de întreţinere; 

• S.C. Construcţii Feroviare S.R.L., societate particulară, execută lucrări în 

zona  Cluj; 

• S.C. Autoservice S.R.L., societate cu capital privat, execută cu precădere 

lucrări de întreţinere şi reparaţii pentru autoturisme marca Volkswagen; 

• Atelier tipografie, deserveşte cu precădere societăţi comerciale din Cluj-

Napoca. 

• Staţia de betoane a S.C. Hidroconstrucţia S.A. filiala Cluj-Napoca; 

În localitate mai funcţionează 13 unităţi de prestări servicii şi anume: 2 ateliere 

de frizerie-coafură, 2 ateliere confecţii metalice, 5 ateliere tâmplărie, 1 atelier 

tinichigerie, 1 atelier vopsitorie, 1 atelier vulcanizare, o spălătorie auto şi 2 ateliere 

xerox. 

În localitatea Mera funcţionează:

Atelier pentru prelucrarea lemnului - gater proprietate particulară, amplasat în 

incinta fostei cooperative agricole de producţie; deserveşte populaţia din zonă.

În localitatea Popeşti funcţionează:

• Moara pentru cereale şi amestecuri furajere, este amplasată în magazia din 

incinta fostei cooperative agricole de producţie, deserveşte exclusiv localnicii 

din Popeşti; 

• Exploatarea minieră Popeşti, specializată pentru extragerea de caolin. În 

prezent nu are activitate, activele fiind parte vândute, parte în stare de 

conservare; 

• Distilerie pentru ţuică, proprietate particulară; funcţionează în local specific, 

amenajat din materiale diferite; deserveşte exclusiv localnicii din Popeşti; 

• Atelier proprietate particulară de tinichigerie şi vopsitorie auto; 

În localitatea Rădaia funcţionează:

S.C. Plantextract S.R.L. care este profilată pe cultivarea plantelor medicinale şi

aromatice, prepararea de ceaiuri medicinale, precum şi extragerea şi prelucrarea de 

esenţe, arome şi uleiuri de provenienţă vegetală. Unitatea este amplasată în incinta fostei 
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cooperative agricole Suceagu. Producţia realizată este valorificată în industria 

farmaceutică şi a produselor cosmetice pe piaţa internă şi externă.

În localitatea Suceagu funcţionează:

• S.C. Intercas S.R.L. Cluj-Napoca, societate româno-italiană, este specializată

pentru producţia, comercializarea şi întreţinerea echipamentelor pentru 

zootehnie, funcţionează în incinta fostei S.C. Zoofruct S.A. 

• O societate romano-germană, funcţionează în incinta fostei S.C. Zoofruct 

S.A. şi este specializată pentru producţia de mobilier pentru iahturi. 

• S.C. Silvana S.R.L. funcţionează în incinta fostei unităţi de prestări servicii 

în agricultură, produce şi comercializează sicrie. 

• În localitate mai funcţionează 5 ateliere de tâmplărie, unul de confecţii 

metalice, o moară pentru cereale şi o distilărie pentru ţuică.

1.2.2 Activităţi agricole şi zootehnice 

După anul 1990, în comuna Baciu s-au dezvoltat activităţile de creştere a 

animalelor şi a crescut cantitatea de produse valorificate direct pe piaţa municipiului 

Cluj-Napoca, mai cu seamă în localităţile Mera, Coruşu, Suceagu, cu toate ca incintele 

fostelor cooperative agricole nu mai sunt utilizate pentru creşterea animalelor ci au 

primit alte destinaţii sau încă nu sunt utilizate în nici-un fel. În această perioadă, în nici-

una dintre localităţile comunei nu s-au dezvoltat activităţi de prelucrare a produselor 

agricole cu potenţial de producţie în comună, cum sunt în primul rând laptele şi fructele. 

Incintele construite ale fostelor cooperative şi inteprinderi agricole de stat au fost 

cumpărate de persoane fizice sau societăţi particulare, fără a primi toate o utilizare 

eficientă.

O suprafaţă de 90 ha teren agricol este afectată de fenomene de eroziune, din 

care 25 ha păşune în zona localităţii Mera prezintă eroziune de suprafaţă, respectiv 50 

ha teren arabil situat în zona localităţii Popeşti, în locul numit Pârâul Cireşului şi 15 ha 

în zona localităţii Coruşu, în locul numit Galuaş, sunt afectate de diferite forme ale 

eroziunii de adâncime şi alunecări. O suprafaţă de 15 ha fâneţe, situată în lunca văii 

Popeşti, între localităţiile Coruşu şi Săliştea Nouă, este supusă inundaţiilor periodice. 

Din punct de vedere al structurii fondului funciar al comunei Baciu, după datele 

existente de la Direcţia judeţeană de statistică şi Primăria comunei, situaţia sintetică pe 

categorii de folosinţă şi destinatari, se prezintă după cum urmează:
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Specificare Suprafaţa în ha Suprafaţa în % din 

total 

Suprafaţa totală, din care: 8751 100,0

1. Teren agricol, din 

care: 

5559 63,5

- teren arabil 2138 24,4

- păşuni 2055 23,2

- fânţe 879 10,0

- livezi 478 5,9

2. Păduri  2224 23,8

3. Alte terenuri, din 

care: 

968 12,7

- construcţii  182 1,3

- ape 85 1,0

- terenuri neproductive 482 1,2

- drumuri 219 3,1
Tabel 5. Structura fondului funciar pe categorii de folosinţă 

Nivelul de utilizare a suprafeţei arabile la nivelul comunei Baciu, de 64 %, este 

relativ mic. Peste media realizată la nivelul comunei se situează localităţile Popeşti (106 

%), Coruşu (96 %) şi Rădaia (80 %).  

Numărul de bovine ce revin la unitatea de suprafaţă agricolă la nivelul comunei 

Baciu este de 0,43 capete/ha, nivelul mediu realizat fiind depăşit în localităţile Rădaia 

(1,61 cap/ha), Săliştea Nouă (0,68 cap/ha), Suceagu (0,48 cap/ha), Popeşti (0,46 cap/ha) 

şi Coruşu (0,46 cap/ha). Datele statistice prezentate pun în evidenţă preocuparea redusă

a locuitorilor pentru valorificarea potenţialului agricol existent în localităţile Baciu şi

Mera. 

Pe teritoriul comunei Baciu funcţionează în prezent următoarele unităţi de 

producţie cu profil agricol sau care prestează servicii în agricultură:

- Două ferme Avicola la Săliştea Nouă, specializate pentru creşterea şi

reproducţia păsărilor în sistem industrial, proprietate de stat, aparţin de S.C. 

Avicola S.A. Bucureşti, ambele sunt până în prezent profitabile; 
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- Solar particular în localitatea Coruşu, cu suprafaţa de producţie efectivă de 

2600 m2, specializat pentru producerea de răsaduri şi legume timpurii; 

- S.C.  Agricola S.R.L. Suceagu, unitate specializată pentru executarea de 

prestări servicii în agricultură, deţine două tractoare, două pluguri, o 

semănătoare şi o combină;

- O societate comercială sau asociaţie familială în curs de organizare în 

localitatea Popeşti, specializată de asemenea pentru executarea de prestări 

servicii în agricultură, deţine două tractoare, patru pluguri, o semănătoare, 

două combine şi o moară cu ciocane; 

- În localităţile Mera şi Săliştea Nouă există câte un parc redus de tractoare şi

utilaje agricole, primite ca ajutor de către comunităţile acestor localităţi din 

partea unor organizaţii de binefacere din Belgia şi Olanda şi sunt utilizate de 

întreaga comunitate a localităţilor; 

La nivelul producătorilor individuali se mai găsesc un număr de 95 tractoare, 95 

pluguri pentru tractor, 60 grape, 10 semănători pentru păioase, 11 semănători pentru 

plante prăşitoare, 15 prăşitoare, 15 cultivatoare, 10 maşini pentru ierbicidat, 9 combine 

pentru cereale, 35 remorci pentru transport. 

Daca analizăm structura plantelor cultivate, din totalul suprafeţei arabile de 2133 

ha, ponderea cea mai mare o deţine cultura de porumb cu 1200 ha, grâu 400 ha, cartofi 

150 ha şi legume 100 ha. Producţiile vegetale medii realizate în agricultura comunei 

Baciu sunt în general mai mici decât cele realizate în medie de agricultura judeţului 

Cluj. 

De pe suprafaţa de 494 ha livezi pe rod, s-a obţinut în 2002 o cantitate totală de 

2964 t fructe, revenind în medie o producţie de 6 t fructe/ha. 

Randamentul scăzut al livezilor se datorează nivelului necorespunzător la care se 

execută lucrări de întreţinere şi lipsa totală a tratamentelor împotriva bolilor şi a

dăunătorilor. 

Efectivele de animale existente în comuna Baciu la 01.0008.2003, sunt: 

-Taurine total 2018 cap

- Din care vaci şi

bivoliţe

1461 cap

-Porcine total 2850 cap
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- Din care scroafe 210 cap

-Ovine total 2338 cap

- Din care oi mame 2208 cap

-Păsări total 19960 cap

- Din care găini ouătoare 1270 cap

Tabel 6. Efectivele de animale existente în comuna Baciu la 01.08.2003 

Din punct de vedere al producţiilor animaliere realizate în anul 2002 în comună,

se evidenţiază cantitatea de 162 t carne în viu (din care 117 t carne bovine, 38 t carne 

ovine şi 7 t carne porcine), 35.000 hl lapte, 6 t lână şi 1.651 mii buc ouă.

Silvicultura 

Cu suprafaţa totală de 2079 ha păduri, ceea ce reprezintă 23,8 % din total, 

rezultă că teritoriul administrativ al comunei Baciu este moderat spre slab împădurit, 

situaţie care a determinat apariţia unor fenomene diferite, de degradare a terenurilor pe 

suprafeţe însemnate, reţinerea slabă a apei provenite din precipitaţii, variaţii accentuate 

ale debitelor apelor curgătoare şi debite scăzute ale izvoarelor de ape subterane. 

Fondul sivic existent este constituit din arbori care fac parte din categoriia 

speciilor de esenţă tare, ce se pretează la executarea lucrărilor de construcţii ce conţin 

elemente prelucrate artistic, executarea parchetelor şi a tâmplăriilor pentru uşi şi

ferestre, aceste produse oferind o prelucrare superioară a materialului lemnos. 

Din fondul silvic al comunei nu se obţin în mod organizat producţii secundare, 

cum sunt ciupercile comestibile sau fructele de pădure, iar efectivele de vânat sunt 

reduse. 

Ca aspecte negative care se manifestă în acest domeniu sunt delictele silvice, 

respectiv degradări şi sustrageri de material lemnos din pădurile situate în vecinătatea 

localităţii Baciu, pricinuite cu precădere de comunitatea rromilor din această localitate, 

dar şi poluarea, respectiv degradarea vegetaţiei şi a solului de către turiştii mai puţin 

civilizaţi. 

1.2.3 Activităţi din domeniul public şi al serviciilor 

Localitatea Baciu 

Primăria comunei funcţionează în local specific în stare bună, cu un număr de 16

persoane încadrate, dintre care 10 femei. 
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Percepţia rurală funcţionează în local amenajat, în stare bună, cu un număr de 8

persoane angajate, din care 4 sunt femei. Un număr de 6 persoane, din care 2 femei, fac 

zilnic naveta pentru muncă, dintre care 4 din Cluj-Napoca şi 2 din Aghireşu. 

Dispensarul medical, funcţionează de asemenea în local specific în stare bună,

cu un număr de 12 persoane încadrate din care 11 sunt femei. Din totalul personalului 

încadrat 8 persoane, din care 7 femei se deplasează zilnic pentru muncă din Cluj-

Napoca. 

Dispensarul veterinar, funcţionează în local specific în stare bună, cu 4 persoane 

încadrate, ce fac naveta din municipiul Cluj-Napoca. 

Postul de poliţie, funcţionează în local specific în stare bună, încadrat cu 4 

persoane. 

Şcoala generală clasele I-VIII, funcţionează în local specific în stare bună,

dispune de 16 săli de clasă şi 3 laboratoare, cu 235 elevi şi 30 cadre didactice, din care 

23 sunt femei. Din totalul persoanelor încadrate 16, din care 15 sunt femei, se 

deplasează zilnic pentru muncă, dintre care 15 din municipiul Cluj-Napoca şi una de la 

Sânpaul. În cadrul şcolii funcţionează o secţie cu predare în limba maghiară, pentru 

clasele I-VIII, cu 24 elevi. 

Grădiniţa de copii cu orar normal, funcţionează în local amenajat în stare bună,

dispune de 5 săli de clasă, este încadrată cu un număr de 11 persoane, toate femei, dintre 

care 3 fac naveta de la Cluj. Este frecventată de 82 copii, dintre care 11 la secţia 

maghiară.

Şcoala specială pentru handicapaţi neuro-motor, funcţionează în fosta clădire a 

şcolii generale, renovată şi amenajată cu dotări specifice cu ajutorul „Fundaţiei de 

caritate Transilvania”, înfiinţată pentru ocrotirea şi ajutarea copiilor cu handicap fizic 

neuro-motor. Prin amenajările executate, localul a devenit specific acestei destinaţii, se 

află în stare bună şi este format din 5 săli de clasă amenajate. În prezent în această

instituţie sunt internaţi 40 elevi care sunt deserviţi de 32 persoane din care 27 femei. 

Din personalul angajat 30 persoane, din care 25 femei, fac naveta zilnic de la Cluj-

Napoca. 

Oficiul poştal funcţionează în local amenajat, în stare bună, având 4 persoane 

angajate din care 3 sunt femei. Două persoane, din care o femeie, fac naveta de la Cluj-

Napoca. 
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Căminul cultural, funcţionează în local specific în stare bună, capacitatea sălii de 

spectacole fiind de 400 locuri. 

Biblioteca comunală, funcţionează în local amenajat, în stare tehnică bună,

personal încadrat este o persoană, femeie, localnică.

Biserica Ortodoxă funcţionează în local specific în stare bună, o persoană

încadrată.

Biserica Romano-Catolică, funcţionează în local specific, construit în 1417, 

monument istoric, în stare bună, personal încadrat o persoană.

Biserica Reformată funcţionează în local specific în stare bună, construcţie nouă,

executată cu ajutorul bisericii reformate din Olanda, o persoană încadrată.

Cooperativa de credit „Unirea” funcţionează în local specific în stare bună,

încadrată cu 4 persoane din care 2 femei, toţi localnici. 

Sucursala UPC, societate de televiziune prin cablu, funcţionează în local 

amenajat, în stare bună, cu două persoane angajate, dintre care o femeie, ambii din Cluj-

Napoca. 

Cooperativa de consum (birouri), funcţionează în local amenajat, în stare bună,

cu 5 persoane încadrate, dintre care 3 femei. O femeie face naveta din Sânpaul. 

Cabinet medical particular de stomatologie şi tehnică dentară, funcţionează în 

local amenajat, în stare bună, cu un număr de 4 persoane angajate din care 2 femei. 

Două persoane, ambele de sex masculin, fac naveta de la Cluj-Napoca. 

În localitatea Baciu mai funcţionează un număr de 10 magazine alimentare, 

nealimentare şi mixte, 2 restaurante, 7 baruri şi braserii, un aprozar şi 2 farmacii. În 

toate aceste unităţi lucrează 49 persoane din care 38 sunt femei. Un număr de 6 femei 

fac zilnic naveta pentru muncă şi anume 4 de la Cluj-Napoca şi 2 de la Sânpaul. 

În localitate mai funcţionează 13 unităţi de prestări servicii şi anume: 2 ateliere 

de frizerie-coafură, 2 ateliere confecţii metalice, 5 ateliere tâmplărie, 1 atelier 

tinichigerie, 1 atelier vopsitorie, 1 atelier vulcanizare, o spălătorie auto, 2 ateliere xerox. 

În aceste unităţi lucrează 38 persoane din care 6 sunt femei. Un număr de 2 bărbaţi fac 

naveta de la Cluj-Napoca. 
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Localitatea Coruşu

Şcoala primară clasele I-IV, funcţionează în local specific, în stare tehnică bună,

cu 4 săli de clasă şi 14 elevi. Personalul încadrat este format din 2 persoane, ambele 

femei, care fac naveta zilnică de la Cluj-Napoca. 

Grădiniţa de copii cu orar normal, funcţionează în local specific, în stare bună,

are o singură sală de clasă, este frecventată de un număr de 20 copii, îndrumaţi de o

educatoare care se deplasează zilnic din Cluj-Napoca. 

Căminul cultural, local specific în stare bună, cu sală de spectacole de 200 

locuri. 

Punct sanitar, funcţionează în local amenajat, în stare bună, nu este încadrat cu 

personal, activitatea specifică este asigurată de personalul dispensarului medical Baciu. 

Biserica Ortodoxă funcţionează în local specific, în stare bună, cu o singură

persoană încadrată. Casa parohială aparţinătoare bisericii ortodoxe este monument de 

arhitectură, fiind construit ca local de poştă în secolul VIII. 

Magazin mixt, proprietatea Cooperaţiei de consum, funcţionează în local 

specific, în stare bună, este încadrat cu o singură persoană, femeie, localnică.

Localitatea Mera 

Şcoala generală, clasele I-VIII, funcţionează în local specific, în stare bună, are 

două corpuri de clădiri cu 8 săli de clasă, este frecventată de 118 elevi, numărul 

personalului angajat este de 15, din care 13 femei. Din totalul personalului încadrat un 

număr de 7, din care 6 femei, fac naveta de la Cluj-Napoca. Şcoala funcţionează cu 

limba de predare maghiară.

Grădiniţa de copii cu orar normal, funcţionează în local amenajat, în stare bună,

are 2 săli de clasă, este frecventată de un număr de 58 de copii, este încadrată cu 2 

educatoare, din care una face naveta din Cluj-Napoca. Grădiniţa funcţionează de

asemenea în limba maghiară.

Căminul cultural funcţionează în local specific, în stare bună, sala de spectacole 

având o capacitate de 200 locuri. 

Cabinet medical Diaconia, organizat de biserica reformată, funcţionează în local 

amenajat, proprietatea Cooperaţiei de consum, încadrat cu 2 persoane. 

Biserica Reformată, local specific, în stare bună, încadrat cu o persoană.
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Magazin alimentar cu bufet, proprietatea cooperativei de consum, funcţionează

în local specific în stare bună, este încadrat cu 3 persoane, din care o femeie, toţi

localnici. 

Magazin alimentar particular, S.C. Danone import-export S.R.L., funcţionează în 

local amenajat, în stare bună, este deservit de o singură persoană, localnică.

Bar, proprietate particulară, Szasz cafe bar S.N.C., funcţionează în local 

amenajat, în stare bună, este încadrat cu 2 persoane, din care una femeie, ambii 

localnici. 

Casa-muzeu, funcţionează în local amenajat, stare bună, deservit de o femeie. 

Localitatea Popeşti 

Şcoala primară clasele I-IV funcţionează în local specific, în stare bună, cu o 

singură sală de clasă, frecventată de 7 elevi şi încadrată cu un singur învăţător, localnic. 

Grădiniţa cu orar normal, funcţionează într-o sală de clasă a şcolii primare, este 

frecventată de 15 copii, care sunt supravegheaţi de o educatoare, localnică.

Căminul cultural, funcţionează în local specific, stare mediocră, capacitatea sălii 

de spectacole fiind de 200 locuri. 

Biserica ortodoxă funcţionează în local specific, în stare bună, cu o persoană

încadrată.

Magazin alimentar cu bufet, proprietatea cooperativei de consum, funcţionează

în local specific, în stare bună, este încadrat cu o persoană, bărbat, localnic. 

Punct sanitar funcţionează în local amenajat, în stare bună dar fără a avea 

asigurată încălzirea, nu este încadrat cu personal medical, activitatea specifică fiind 

asigurată periodic de personalul dispensarului medical din Baciu. 

Localitatea Rădaia 

Şcoala primară nu mai funcţionează datorită lipsei copiilor din localitate, iar 

clădirea a fost transformată parţial în biserică ortodoxă şi parţial în grădiniţă şi cămin 

cultural. 

Grădiniţa de copii cu program normal, funcţionează în localul şcolii, este 

frecventată de 10 copii supravegheaţi de o educatoare, localnică.

Căminul cultural, amenajat în una din sălile fostei şcoli, funcţionează rar şi

numai ca discotecă.
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Două magazine pentru materiale de construcţii, proprietate particulară, încadrate 

cu 4 persoane, localnici, din care una femeie. 

Bar şi restaurant cu terasă, proprietate particulară, funcţionează în local 

amenajat, în stare bună, cu 4 persoane angajate din care 3 sunt femei, toţi sunt localnici. 

Localitatea Săliştea Nouă

Şcoala primară funcţionează în local specific cu 4 săli de clasă, frecventată de 9

elevi, îndrumaţi de o învăţătoare care face naveta de la Cluj-Napoca. 

Căminul cultural funcţionează în local specific, stare bună, cu sala de 100 locuri. 

Biserica Greco-Catolică, local specific, construcţie nouă, deservită de un preot 

din Cluj-Napoca. 

Biserica Ortodoxă funcţionează în local specific şi este deservită de un preot 

localnic. 

Biserica Baptistă funcţionează în local specific, de asemenea în construcţie nouă.

Magazin mixt, proprietatea cooperaţiei de consum, dispune de local specific, în 

stare bună, o singură persoană încadrată, bărbat, localnic. 

Localitatea Suceagu 

Şcoala generală clasele I-VIII funcţionează în local specific, stare tehnică bună,

cu 9 săli de clasă, frecventată de 116 elevi, încadrată cu 16 persoane, din care 14 femei. 

Din totalul personalului angajat, 14 din care 12 femei se deplasează zilnic pentru munca 

din Cluj-Napoca. În cadrul şcolii funcţionează o secţie de predare în limba maghiară.

Grădiniţa de copii cu orar normal, funcţionează în local amenajat, în stare 

tehnica rea, cu 3 săli de clasă, frecventată de 54 copii, supravegheaţi de 3 educatoare, 

dintre  care una face naveta din Cluj-Napoca. În cadrul grădiniţei funcţionează o secţie 

maghiară.

Căminul cultural funcţionează în local specific, stare bună, cu o sală de 

spectacole, având o capacitate de 200 locuri. 

Biserica Ortodoxă şi Reformată funcţionează fiecare în local specific, în stare 

bună, personal încadrat câte o persoană.

Magazin mixt cu bufet, proprietatea cooperaţiei de consum, funcţionează în local 

specific, în stare bună, cu o singură persoană încadrată, femeie, localnică.

Bar, proprietate particulară, funcţionează în local specific, în stare tehnică bună,

cu 2 persoane încadrate, din care una femeie, localnici. 
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Chioşc alimentar, proprietate particulară, deservit de o femeie, localnică.

În localitate mai funcţionează 4 ateliere de tâmplărie cu 6 persoane încadrate din 

care una femeie, toţi localnici şi două distilării pentru ţuică deservite de doi bărbaţi

localnici.  

1.3 Turism 

Din punct de vedere turistic, comuna Baciu este cunoscută prin zona naturală

protejată, de importanţă naţională, Cheile Baciului, situată în partea de vest a teritoriului 

comunei, ocupând o suprafaţă de 2 ha. A fost declarată zonă naturală protejată de interes 

naţional prin Decizia Consiliului Judeţean Cluj nr. 147 din 14.11.1994.  

Cheile Baciului sunt rezultatul acţiunii de separare a apelor de pe Valea Lungă,

în calcare eocene şi oligocene, la contactul dintre versantul nordic al dealului Hoia 

(506,2 m) şi dealul Pădurea Baciului (528,2 m). Lungimea Cheilor Baciului este de 

1000 m, începând din zona Tăului de acumulare (cota 370 m ) şi până la ieşirea din chei 

(cota 355 m). 

În zonă, pe teritoriul administrativ al municipiului Cluj-Napoca este amplasată

cabana Cheile Baciului cu 4 locuri de cazare, restaurant, terasă, în stare tehnică

mediocră. În prezent unitatea este închisă datorită lipsei de solicitări. 

Actualmente zona este puţin frecventată de turişti datorită condiţiilor mediocre 

pe care le oferă turiştilor, dotările existente şi drumul de acces neîntreţinut, care 

traversează la nivel calea ferată Bucureşti - Episcopia Bihor, zona de depozitare şi

industrie alimentară, fiind permanent degradat de circulaţia intensă a mijloacelor auto de 

transport greu. 

Valorificarea obiectivelor turistice existente în perimetrul administrativ al 

comunei Baciu se pot realiza prin promovarea turismului de recreere şi de drumeţie 

(Pădurea Baciului şi Cheile Baciului) şi turism cultural – prin orgnizarea circuitelor de 

vizitare a monumentelor arhitectonice. 

1.4 Monumente şi arii protejate 

Pe teritoriul comunei Baciu se găsesc următoarele arii şi monumente protejate: 

În teritoriul intravilan al localităţilor  comunei: 

- Localitatea Coruşu. Casa parohială, edificiu construit în secolul XVI, fosta 

poştă;

- Localitatea Mera. Biserica Reformată, edificiu construit în secolul XVIII; 
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- Localitatea Popeşti. Conacul Bornemisa, construit în anul 1804; 

- Săliştea Nouă. Biserica din lemn „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul”, construită

în 1750; 

- Suceagu. Biserica din lemn cu pictură executată în anul 1771; 

În teritoriul extravilan al comunei se află următoarele două rezervaţii naturale: 

Rezervaţia naturală „Cheile Baciului”, situată în vestul teritoriului administrativ, 

la limita dintre teritoriile  administrative ale comunei şi municipiului Cluj-Napoca. Zona 

ocrotită ocupă suprafaţa de 2 ha iar zona protejată de 20 ha. A fost declarată zonă

naturală protejată de interes naţional prin Decizia Consiliului Judeţean Cluj nr. 147 din 

14.11.1994. 

„Zona fosilieră Coruşu”, rezervaţie geologică şi paleontologică, cu două

suprafeţe distincte, una cu obiectiv de ocrotire paleobotanică şi una paleozoologică-

biostratigrafică, ambele fiind situate pe păşuni comunale, în zone cu alunecări de teren, 

mai mult sau mai puţin consolidate, periclitate prin activitatea de păşunat. Pentru 

ambele situaţii, zona ocrotită este de 0,5 ha, iar zona tampon de 2 ha, conform Studiului 

de fundamentare a Planului de amenajare teritorială a judeţului Cluj, capitolul 

Patrimoniul natural al judeţului Cluj, elaborat de Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-

Napoca, în anul 1994. 

Pentru aceste rezervaţii nu s-au elaborat încă planuri urbanistice de zonă

protejată. În această situaţie, până la elaborarea acestor documentaţii, în zonele protejate 

sunt interzise orice intervenţii, inclusiv amplasarea sau executarea de construcţii de 

orice fel. 

1.5 Infrastructura 

1.5.1 Infrastructura de transport 

Localitatea Baciu 

Reţeaua de circulaţie a localităţii este alcătuită din drumul naţional DN 1F, ce 

îndeplineşte rolul de arteră principală de circulaţie şi străzi de circulaţie locală,

majoritatea racordate la DN 1F. Traseul drumului naţional în teritoriul intravilan 

existent are o lungime de 2,6 km. 

Străzile de circulaţie locală au lungimea de 11,67 km, din care străzi principale 

cu două benzi de circulaţie 4,85 km şi străzi secundare, cu o singură bandă, 6,82 km. 
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Circulaţia rutieră din localitate este preponderent de tranzit, pe traseul drumului 

naţional DN 1F, care face legătura între centrul Transilvaniei şi zona de nord-vest a 

ţării. 

Circulaţia locală este generată de activităţile economice care se desfăşoară în 

principal în zona industrială Baciu, inclusiv Baciu Triaj, deplasări de mărfuri şi

persoane spre şi dinspre municipiul Cluj-Napoca. Generatoare de fluxuri de circulaţie de 

importanţă relativ redusă sunt şi alte societăţi comerciale cum sunt: Autoservice Matei, 

Atelier confecţii metalice, S.C. Electroconstruct, Staţia de betoane, etc. 

Circulaţia pentru agrement, cu fluxuri reduse în zilele de la sfârşit de săptămână

şi total nesemnificative în restul zilelor, se desfăşoară spre zonele Cheile Baciului. 

Transportul în comun este organizat cu autobuze pe direcţia Cluj-Napoca – 

Baciu şi se desfăşoară pe traseul drumului naţional DN 1F până la nivelul zonei de 

industrie alimentară.

Traseul drumului naţional DN 1F a fost cuprins în programul de reabilitare a 

drumurilor naţionale etapa II, contract 301, lucrările fiind executate în perioada 1999 - 

2002. 

Circulaţia feroviară

Magistrala feroviară 300, linie dublă electrificată, Bucureşti - Cluj-Napoca - 

Episcopia Bihor, are traseul prin partea de sud-vest a localităţii. În vecinătate 

funcţionează o zonă importanţă de triaj pentru transport marfă, în cadrul căreia există şi

haltă pentru călători. 

Mărfurile transportate şi manevrate spre şi dinspre zona de depozitare şi

industria alimentară Baciu, precum şi cele ce tranzitează localitatea sunt de mare volum. 

În privinţa transportului de persoane pe calea ferată, tranzitul are valori 

importante, în timp ce călătorii cu destinaţie Baciu, sunt în număr foarte mic. 

Localitatea Coruşu

Reţeaua de circulaţie rutieră a localităţii este formată din traseul drumului 

comunal  

DC 142 care străbate localitatea pe direcţia nord-sud, o stradă principală racordată la 

acest drum, orientată est-vest şi câteva străzi secundare care sunt racordate la strada 

principală.
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Drumul comunal DC 142 este modernizat, calea de rulare fiind cu îmbrăcăminte 

din beton. Celelalte străzi ale localităţii sunt pietruite sau din pământ. 

Lungimea arterelor de circulaţie în perimetrul existent al localităţii este de 6,22 

km. 

Circulaţia rutieră pe reţeaua stradală a localităţii este alcătuită din circulaţia 

locală, generată de activitatea agricolă la care se adaugă circulaţia de tranzit pe traseul 

drumului comunal DC 142. Valorile fluxurilor de circulaţie sunt relativ scăzute în 

întreaga localitate. 

Transporturile de mărfuri din şi spre localitate sunt efectuate cu mijloace auto iar 

transporturile de călători cu autobuze şi autoturisme pe traseul drumului comunal DC 

142. 

Circulaţia feroviară

Localitatea Coruşu nu este deservită de linie ferată, cele mai apropiate staţii de 

transport pe calea ferată sunt Baciu Triaj şi Cluj-Napoca, aceasta din urmă fiind utilizată

de populaţia localităţii pentru transportul de persoane. 

Localitatea Mera 

Localitatea este amplasată pe partea dreapta a drumului naţional DN 1F, accesul 

auto fiind asigurat pe drumul comunal DC 141 B care se ramifică din drumul naţional, 

traversează la nivel magistrala feroviară 300 Bucureşti - Episcopia Bihor şi pârâul 

Nadăş peste pod de beton armat, după care traversează localitatea pe direcţia sud-nord. 

Din traseul drumului comunal DC 141 B se ramifică celelalte străzi de circulaţie locală,

din care una principală din zona centrală a localităţii, pe direcţia est-nord-est şi altele 

secundare. 

Reţeaua de circulaţie a localităţii are o lungime totală de 9,48 km. 

Traseul drumului naţional DN 1F, reabilitat în perioada 1999 - 2002, asigură

condiţii optime de circulaţie. Străzile principale au structura alcătuită din împietruire 

uşoară, degradată şi denivelată, iar străzile secundare sunt în cea mai mare parte din 

pământ. 

Pe traseul drumului naţional DN 1F fluxurile de circulaţie sunt preponderent cele 

de tranzit. Pe restul reţelei stradale se desfăşoară circulaţia locală, la care se adaugă

fluxurile de emisie, respectiv de destinaţie, generate de activitatea preponderent agricolă

şi au valori reduse. Fluxurile de circulaţie locală sunt alcătuite din mijloace de transport 
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pentru persoane, pentru marfă, deplasări de utilaje agricole şi vehicule cu tracţiune 

animală.

Transportul interurban de călători cu mijloace auto se realizează pe traseul 

drumului naţional, cu staţie de oprire pentru autobuze în dreptul intersecţiei la drumul 

naţional. 

Circulaţia feroviară.

Magistrala feroviară 300 Bucureşti - Episcopia Bihor are traseul la sud de 

localitate, la o distanţă de cca 100 m de perimetrul acesteia. Localitatea este deservită de

halta Mera, cu oprire pentru trenuri personale şi unele trenuri de marfă şi tranzit. 

Localitatea Popeşti 

Legătura cu exteriorul se realizează pe traseul a două drumuri comunale astfel: 

- Drumul comunal DC 142 – Cluj-Napoca (DN 1F) - Popeşti - Coruşu -

Săliştea Nouă;

- Drumul comunal DC 142 B – Cluj-Napoca (cartierul Dâmbu Rotund) - 

Popeşti (DC 142); 

Reţeaua de circulaţie rutieră a localităţii este alcătuită din traseul drumurilor 

comunale DC 142 şi DC 142 B care constitue arterele principale de circulaţie, precum şi

legătura acestei localităţi cu reţeaua de circulaţie din teritoriu. Din traseele acestor 

drumuri se ramifică o serie de străzi de circulaţie locală, principale şi secundare, care 

asigură legătura la toate gospodăriile populaţiei, dotările publice şi unităţile economice 

existente. 

Drumul comunal DC 142 este modernizat în stare tehnică acceptabilă, drumul 

comunal DC 142 B este prevăzut cu o îmbrăcăminte rutieră definitivă în stare mediocră,

iar străzile de circulaţie locală sunt împietruite sau din pământ. 

Lungimea reţelei de circulaţie este de 8,96  km. 

Fluxurile de circulaţie auto au valori mai importante pe traseul drumului 

comunal DC 142, care constitue legătura cea mai utilizată cu localitatea şi sunt în 

principal fluxuri de emisie-destinaţie, generate de activitatea economică, transportul de 

persoane şi circulaţia de tranzit. Pe străzile de circulaţie locală fluxurile au valori mai 

mici. 

Compoziţia traficului este alcătuită din autovehicule de transport marfă sau 

călători (autobuze, autoturisme), utilaje agricole şi vehicule cu tracţiune animală.
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Transportul de călători este asigurat de autobuze de la şi spre Cluj-Napoca. 

Circulaţia feroviară

Localitatea Popeşti nu este deservită de linie ferată, cele mai apropiate staţii de 

transport pe calea ferată sunt Baciu Triaj şi Cluj-Napoca, aceasta din urmă fiind utilizată

de populaţia localităţii pentru transportul de persoane. 

Localitatea Rădaia 

Reţeaua rutieră a localităţii măsoară 2,17 km din care 1,15 km traseul drumului 

naţional DN 1F şi 0,87 km o stradă cu circulaţie secundară, racordată la drumul naţional 

şi accesul la S.C. Plantextract S.R.L., aceasta din urmă fiind nemodernizată şi nu are 

sistem rutier, iar accesul la riverani are structura rutieră mediocră.

Circulaţia de tranzit este importantă pe traseul drumului naţional în timp ce 

fluxurile de circulaţie locală sunt neglijabile atât pe drumul naţional cât şi pe strada 

secundară.

Componenta traficului de tranzit este eterogenă, iar a celei locale este constituită

în principal de mijloace cu tracţiune animală şi vehicule sau utilaje agricole. 

Circulaţia feroviară

Localitatea este traversată de magistrala feroviară 300 Bucureşti - Episcopia 

Bihor, linie ferată dublă, electrificată, fără staţie de oprire în localitate. Cele mai 

apropiate staţii de oprire pentru trenuri personale sunt halta Mera şi halta Suceagu. 

Localitatea Săliştea Nouă

Reţeaua de circulaţie rutieră a localităţii are o lungime de 2,53 km. Drumurile 

comunale au o structură alcătuită dintr-o împietruire simplă şi, datorită grosimii reduse a 

sistemului rutier, calea de rulare prezintă denivelări pronunţate. 

Străzile de circulaţie locală au o împietruire uşoară, deteriorată şi doar pe unele 

sectoare scurte, pe cea mai mare parte acestea fiind străzi de pământ. 

Fluxurile de circulaţie rutieră au valori scăzute, atât pe traseul drumurilor 

comunale cât şi pe străzile de circulaţie locală şi sunt generate în mare parte de 

activitatea agricolă, în principal vehicule cu tracţiune animală, ponderea altor tipuri de 

vehicule fiind redusă.

Transportul interurban de călători cu mijloace auto se realizează pe traseul 

drumului comunal DC 142 spre şi dinspre municipiul Cluj-Napoca şi reşedinţa de

comună.
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Circulaţia feroviară

Localitatea  nu este deservită de linie ferată, cele mai apropiate staţii de transport 

pe calea ferată sunt Baciu Triaj şi Cluj-Napoca, aceasta din urmă fiind utilizată de

populaţia localităţii pentru transportul de persoane. 

Localitatea Suceagu 

Localitatea Suceagu este dezvoltată la sud de drumul naţional DN 1F Cluj-

Napoca - Zalău - Satu Mare, fiind traversată de acesta la extremitatea sa nordică. Artera 

principală de circulaţie o constitue traseul drumului comunal DC 141, care se ramifică

din traseul drumului naţional la capătul dinspre Zalău a pasajului denivelat, peste calea 

ferată. Din traseul acestui drum se ramifică străzile secundare de circulaţie locală.

Lungimea totală a reţelei de circulaţie rutieră a localităţii este de 11,78 km. 

Drumul naţional are sistemul rutier modern, cu elemente geometrice 

corespunzătoare. 

Strada principală a localităţii (drumul comunal DC 141) este cu structură rutieră

în general consolidată, calea de rulare fiind din piatră spartă, cu denivelări şi gropi 

locale, asigurând condiţii acceptabile de circulaţie pe cea mai mare parte a traseului. 

Străzile secundare, împietruite sau din pământ, au starea de viabilitate mediocră.

Fluxurile de circulaţie sunt în cea mai mare parte fluxuri de tranzit pe traseul 

drumului naţional, iar cele de pe străzile principale şi secundare ale localităţii sunt 

exclusiv fluxuri atrase sau emise, generate de activitatea economică şi socială a

localităţii. Structura traficului este eterogenă, fiind alcătuit din toate tipurile de vehicule 

şi utilaje. 

Transportul interurban de călători se desfăşoară numai pe traseul drumului 

naţional. 

Circulaţia feroviară

Circulaţia feroviară este asigurată prin magistrala 300 Bucureşti - Episcopia 

Bihor, care traversează localitatea prin extremitatea sa nordică. Localitatea este 

deservită de halta Suceagu, haltă de oprire pentru trenurile personale şi unele trenuri de 

marfă, şi halta de tranzit pentru majoritatea trenurilor de marfă, pentru trenurile rapide 

şi accelerate. 
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1.5.2 Alimentarea cu energie electrică

Localitatea Baciu 

Sursa de alimentare cu energie electrică o constitue sistemul energetic naţional, 

prin staţia de transformare de 110/20 kv, amplasată la limita de sud-est a localităţii şi

linia electrică aeriană de 20 kv din zonă. Alimentarea cu energie electrică se realizează

prin intermediul a 2 posturi de transformare aeriene şi 3 posturi de transformare în 

cabină de zidărie de câte 20/0,4 kv, însumând o putere totală de 1600 kvA. 

Distribuţia energiei electrice se realizează prin reţele aeriene de joasă tensiune de 

3×380/220 V-50 Hz, în stare tehnică bună acoperind întreaga localitate. 

Gradul de electrificare a localităţii este 100 %. Consumul anual total de energie 

electrică se apreciază la 1500 Mwh. 

Localitatea Coruşu

Sursa de alimentare cu energie electrică o constitue LEA 20 kv din zonă, la care 

sunt racordate două posturi de transformare, care însumează o putere de 200 kvA. 

Gradul de electrificare a localităţii este de 100 %. Distribuţia energiei electrice se 

realizează prin reţele de joasă tensiune, pe stâlpi de beton, în stare bună. Consumul 

anual de energie electrică se apreciază la 200 Mwh. 

Localitatea Mera 

Sursa de alimentare cu energie electrică o constitue LEA 20 kv din zonă, la care 

sunt racordate două posturi de transformare, care însumează o putere de 200 kvA. 

Gradul de electrificare a localităţii este de 100 %. Distribuţia energiei electrice se 

realizează prin reţele de joasă tensiune, pe stâlpi de beton, în stare bună. Consumul 

anual de energie electrică se apreciază la 400 Mwh. 

Localitatea Popeşti 

Sursa de alimentare cu energie electrică o constitue sistemul energetic naţional 

prin LEA 20 kv din zonă, la care sunt racordate trei posturi de transformare, care 

însumează o putere de 263 kvA. Gradul de  electrificare a localităţii este de 100 %. 

Distribuţia energiei electrice se realizează prin reţele de joasă tensiune, pe stâlpi de 

beton, în stare bună. Consumul anual de energie electrică se apreciază la 250 Mwh. 

Localitatea Rădaia 

Sursa de alimentare cu energie electrică o constitue linia aeriană 20 kv din zonă,

la care este racordat un  post de transformare de 40 kvA. Gradul de electrificare a 
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localităţii este de 100 %. Distribuţia energiei electrice se realizează prin reţele de joasă

tensiune, pe stâlpi de beton, în stare bună. Consumul anual de energie electrică este de 

50 Mwh. 

Localitatea Săliştea Nouă

Sursa de alimentare cu energie electrică o constitue sistemul energetic naţional 

prin  LEA 20 kv din zonă, la care este  racordat un post de transformare cu o putere de 

100 kvA. Gradul de electrificare a localităţii este de 100 %. Distribuţia energiei electrice 

se realizează prin reţele de joasă tensiune, pe stâlpi de beton, în stare bună. Consumul 

anual de energie electrică se apreciază la 50 Mwh. 

Localitatea Suceagu 

Sursa de alimentare a localităţii şi a zonelor învecinate cu caracter agroindustrial 

o constitue sistemul energetic naţional prin LEA 20 kv din zonă, la care sunt racordate 

patru posturi de transformare, care însumează o putere de 550 kvA. Gradul de  

electrificare a localităţii este de 100 %. Distribuţia energiei electrice se realizează prin 

reţele de joasă tensiune, pe stâlpi de beton, în stare tehnică bună. Consumul anual de 

energie electrică se apreciază la 450 Mwh. 

1.5.3 Sistemul de alimentare cu apă

Localitatea Baciu este alimentată cu apă în sistem centralizat, din sursa Gilău,

prin intermediul reţelelor de distribuţie a apei care deservesc şi municipiul Cluj-Napoca. 

Numărul locuinţelor din localitate, inclusiv cele cu blocuri, este de 1176, 

populaţia localităţii numără 4001 persoane, numărul gospodăriilor particulare racordate 

la reţeaua de apă rece este de 590, iar a celor racordate la reţeaua de canalizare este de 

250. 

Lungimea reţelei de distribuţie a apei este de 31,3 km.  

Debitul de apă înregistrat şi livrat de Regia judeţeană de apă şi canal Cluj este de 

17.000 m.c./lună, adică 567 m.c./zi, revenind 142 litri apă/zi/persoană, consum mai mic 

decât cel corespunzător gradului de dotare al locuinţelor. 

Soluţia existentă de alimentare cu apă a localităţii este nesatisfăcătoare întrucât 

construcţiile pentru înmagazinarea apei şi staţia de pompare nu sunt utilizate, iar 

conductele de distribuţie au durată de exploatare depăşită, fiind uzate în proporţie de 80 

%, ceea ce generează pierderi însemnate de apă în sistem. 
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Localitatea Coruşu

În situaţia existentă localitatea Coruşu dispune de o singură sursă de apă

potabilă, amplasată la limita vestică a localităţii, cu un debit redus şi în mare măsură

dependent de nivelul precipitaţiilor. În vecinătatea sursei este amplasat un rezervor de 

40 m.c. care asigură alimentarea părţii de sus a localităţii, iar la o cota mai joasă, în 

vecinătatea bisericii vechi, s-a amplasat un alt rezervor de 80 m.c., din care se asigură

alimentarea cu apă a gospodăriilor situate la cote mai joase. 

Un număr de 110 gospodării din localitate au apă introdusă în interiorul 

locuinţelor. 

Sursa de apă existentă nu are zonă de protecţie şi nici instalaţii de dezinfectare a 

apei, conform prevederilor HG 101/1997, iar debitul mediu anual de apă 0,30 l/s este 

scăzut faţă de necesarul localităţii. 

Pe limita estică a localităţii este amplasată conducta de alimentare cu apă a S.C. 

Avicola S.A. din localitatea Săliştea Nouă, fără a exista alte racorduri la această

conductă.

Localitatea Mera 

Localitatea dispune de două surse organizate care asigură apa necesară

majorităţii gospodăriilor. În localitate mai există surse mici de apă care deservesc 

grupuri restrânse de gospodării sau unităţi comerciale. Izvoarele captate sunt de origine 

carstică, cu debit fluctuant, in funcţie de nivelul precipitaţiilor, nu au asigurate zone de 

protecţie sanitară, nici sisteme de dezinfectare a apei, conform prevederilor HG 

101/1997. 

Reţelele de distribuţie a apei, în lungime totală de 5 km au diametre cuprinse 

între 1m şi 2 m , insuficiente pentru debitele necesare în perioadele de consum maxim. 

Debitul de apă care se poate asigura în medie din sursele existente este de cca 35 % din 

necesar. 

Localitatea Popeşti 

Locuitorii utilizează apa provenită din fântâni individuale şi 5 captări. 

Sursele captate nu au zone de protecţie sanitară, nici sistem de dezinfectare a 

apei. Debitele surselor sunt fluctuante, în funcţie de nivelul precipitaţiilor. Fiecare 

captare este prevăzută cu rezervor de înmagazinare de 12 - 13 m.c. 
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Majoritatea gospodăriilor dispun de instalaţii interioare de apă rece. Reţelele de 

distribuţie  a apei sunt subdimensionate şi au durata de folosire depăşită în procent de  

65 %. Sursele existente asigură cca. 35 % din necesarul de apă al localităţii. 

Localitatea este traversată de conducta de alimentare cu apă a S.C. Avicola S.A. 

din Săliştea Nouă, fără a fi racordaţi alţi consumatori pe traseul acesteia. 

Localitatea Rădaia 

Localitatea dispune de o singură sursă organizată pentru captarea apei, fără zonă

de protecţie sanitară şi fără instalaţii de dezinfectare a apei. În zona localităţii nu s-au 

identificat alte surse de apă subterană de mică adâncime, cantonate în stratul freatic şi

care să poată fi luate în considerare pentru alimentarea cu apă.

Majoritatea gospodăriilor beneficiază de sisteme proprii interioare de alimentare 

cu apă rece, racordate la sursa centrală sau la diferite surse locale, surse care nu sunt 

prevăzute cu zone de protecţie sanitară şi instalaţii de dezinfectare a apei. Lungimea 

totală a reţelelor de alimentare cu apă a localităţii este de 5 km. 

Localitatea Săliştea Nouă

Localitatea este amplasată într-o zonă săracă în surse de apă. În prezent 

populaţia localităţii utilizează apa provenită din fântâni individuale, fără zone de 

protecţie sanitară şi fără instalaţii de dezinfectare a apei. 

Localitatea Suceagu 

În prezent localitatea dispune de 7 surse amenajate pentru captarea, 

înmagazinarea şi distribuirea apei la gospodăriile populaţiei, unităţile publice şi cele 

economice. 

Din totalul de 384 gospodarii existente în localitate, un număr de 352 gospodării 

beneficiază de instalaţii interioare de alimentare cu apă rece  şi canalizare, sau cişmele 

în curţi. Cele 32 de gospodării fără instalaţii de apă sunt gospodării ale familiilor de 

rromi. 

Sursele amenajate sunt prevăzute cu rezervoare de înmagazinare cu capacitate de 

12 - 50 m.c. Sursele captate nu au zonă de protecţie sanitară şi nici sistem de 

dezinfectare a apei, conform prevederilor HG 101/1997. Debitele surselor sunt 

fluctuante, în funcţie de nivelul precipitaţiilor şi nu asigură decât cca. 30 % din 

necesarul de apă al localităţii. 
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Reţelele de distribuire a apei sunt subdimensionate având diametrul cuprins între 

1,5 m şi 0,5 m şi nu sunt prevăzute cu hidranţi pentru stingerea incendiilor din exterior. 

1.5.4 Sistemul de canalizare 

Localitatea reşedinţă de comună beneficiază de canalizare în sistem divizor. 

Apele menajere uzate sunt deversate în reţeaua de canalizare a municipiului Cluj-

Napoca, prin intermediul unui canal cu diametrul de 40 cm, amplasată pe strada 

Principală, iar apele pluviale sunt colectate în rigole deschise, amplasate în lungul 

străzilor, în cea mai mare parte a localităţii, sau în canale închise, cu diametrul de 60 cm 

în zona blocurilor de locuinţe şi evacuate în pârâul Nadăş în trei puncte de descărcare. 

Lungimea reţelei de canalizare este de 4,5 km şi are diametre de 30 cm, 40 cm, 60 cm şi

100 cm. 

Reţeaua de canalizare necesită lucrări de întreţinere şi decolmatare. 

Celelalte localităţi ale comunei nu dispun de canalizare în sistem centralizat. 

Locuinţele care au introdusă apa în interior dispun de bazine exterioare pentru 

colectarea, decantarea şi stocarea temporară a apelor uzate, de unde apa decantată este 

deversată în rigolele străzilor şi evacuată în cursurile de apă de suprafaţă.

În cazul locuinţelor care nu dipun de bazine de colectare, apele menajere uzate 

sunt împrăştiate în incinta gospodăriilor şi se infiltrează în sol. 

 Apele pluviale sunt colectate în rigolele străzilor şi conduse la cursurile de apă

din teritoriu. 

1.5.5 Gestionarea apelor uzate 

La nivelul comunei Baciu nu există un sistem care să asigure gestionarea apelor 

uzate. Inexistenţa reţelei de canalizare, mai puţin în satul reşedinţă de comună şi a

staţiilor de epurare are ca efect lipsa unui sistem pentru gestionarea apelor uzate. De 

asemenea, nu putem vorbi nici despre o sistematizare eficientă a rigolelor pentru 

evacuarea apelor pluviale. 

1.5.6 Energia termică

Combustibilul folosit pentru încălzire, în localităţile comunei Baciu, mai puţin 

reşedinţa de comună, este lemnul de foc, care se asigură pe plan local, în colaborare cu 

autorităţile silvice. De asemenea, pentru obţinerea apei calde menajere şi pentru 

prepararea hranei, se foloseşte tot lemnul de foc. Un alt tip de combustibil folosit, 
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pentru prepararea hranei, mai ales pe perioada verii, este gazul lichefiat, înmagazinat în 

butelii.  

În localitatea reşedinţă de comună, majoritatea gospodăriilor, unităţilor 

economice şi a dotărilor se asigură cu energia termică necesară încălziri locuinţelor şi

preparării hranei prin intermediul sobelor sau a microcentralelor, funcţionând cu gaze 

naturale. 

1.5.7 Alimentarea cu gaze naturale 

În localitatea Baciu, în ce mai mare parte energia termică este asigurată pe baza 

gazelor naturale. 

Din totalul de 465 apartamente situate în 18 blocuri de locuinţe, un număr de

265 apartamente, situate în 9 blocuri de locuinţe sunt racordate la centrala termică cu 

gaze naturale, cu o capacitate de 2,5 Gcal şi ale cărei cazane se află în stare avansată de

uzură fizică, ceea ce o face ineficientă în asigurarea cu energie termică.

În celelalte localităţi ale comunei, încălzirea locuinţelor personale, a unităţilor 

economice şi dotărilor, se realizează cu lemne de foc în sobe individuale, iar prepararea 

hranei se face în sobe cu lemne de foc sau maşini de gătit cu butelii de gaze lichefiate. 

În prezent sunt în curs de execuţie lucrări de alimentare cu gaze naturale. 

1.5.8 Gospodărirea comunală şi gestionarea deşeurilor 

În prezent, reziduurile rezultate din prepararea hranei sunt valorificate ca hrană

pentru animale, iar resturile organice din gospodărie se fermentează în platforme de 

bălegar şi grajd. Aceste procese sunt insuficiente, şi rămân cantităţi însemnate de 

gunoaie, în special ambalaje din materiale nedegradabile, de a căror reciclare nu se 

ocupă nici un agent economic. 

 Locurile de depozitare a deşeurilor menajere există pe amplasamentele fiecărei 

gospodării, chiar dacă există unele neamenajate corespunzător. 

 Pe teritoriul comunei Baciu se produc următoarele tipuri de deşeuri: deşeuri 

menajere, deşeuri animaliere, deşeuri industriale (provenite în special din prelucrarea 

lemnului). 

 În prezent, colectarea deşeurilor menajere de la populaţie, instituţii publice şi

agenţi privaţi este realizată prin Inteprinderea de Salubritate de la Cluj-Napoca. 

Măsurile de colectare sunt insuficiente, iar conştiinţa civică a populaţiei face ca, în 



Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Baciu – Judeţul Cluj 

 

47

continuare, să existe cantităţi considerabile de deşeuri nedegradabile în multe zone ale 

comunei.  

1.5.9 Tehnologia informaţiei şi comunicaţii 

Localităţile din comuna Baciu sunt conectate parţial la sistemul naţional de 

telefonie fixă prin centrale telefonice. Reţelele telefonice sunt realizate cu circuite 

aeriene şi cabluri montate pe stâlpi de lemn.  

În localitatea Baciu sunt instalate în prezent 500 posturi telefonice prin centrala 

telefonică automată (CTA) - 16.500 numere, instalată în sediul primăriei. Teritoriul 

localităţii se află în zona de acoperire a telefoniei celulare. În prezent funcţionează reţele 

de distribuţie a programelor de televiziune prin cablu pentru un număr de 450 abonaţi. 

În ceea ce priveşte posturile telefonice, în localităţile Coruşu şi Săliştea Nouă

există un singur post telefonic, în Mera patru posturi telefonice, în Popeşti şi Rădaia 

cinci posturi telefonice şi în Suceagu sunt instalate 30 posturi telefonice. Toate posturile 

telefonice sunt racordate la CTA Baciu, mai puţin cele din localitatea Mera, ce sunt 

racordate la CTM Nadăşelu. 

Spre deosebire de limitările şi constrângerile impuse de telefonia fixă, localităţile 

comunei Baciu dispun aproape în totalitate de acoperire, cu semnal de comunicaţii, 

oferită de operatorii de telefonie mobilă Vodafone, Orange, Cosmote şi Zapp.  

 Tehnologia informaţiei a pătruns tot mai stringent în viaţa locuitorilor comunei; 

gradul cel mai ridicat de achiziţie şi utilizare a echipamentelor informatice îl deţine 

localitatea Baciu. 

 Accesul la internet al locuitorilor comunei este asigurat prin intermediul reţelei 

de telefonie fixă, Romtelecom, precum şi prin intermediul serviciilor mobile de 

conectare la internet, disponibile la operatorii de telefonie mobilă Vodafone, Orange şi

Zapp.  

1.6 Piaţa muncii 

1.6.1 Analiza pieţei muncii 

Unul dintre obiectivele dezvoltării comunitare durabile îl reprezintă “dezvoltarea 

socială”. Într-o succintă caracterizare/definire, dezvoltarea socială este, de fapt, un 

proces de schimbare socială planificată, destinată să promoveze bunăstarea locuitorilor 

comunităţii. 
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Această schimbare, în mod obligatoriu, trebuie să fie pozitivă şi este determinată

de transformări economice şi sociale complexe. 

Resursa de bază a dezvoltării sociale o reprezintă capitalul social, nivelul de 

dezvoltare a acestuia, ca atribut al relaţiilor dintre actorii sociali (individuali şi colectivi) 

şi sistemul de norme care guvernează aceste relaţii, având ca nucleu dur reciprocitatea şi

încrederea. 

Toate nevoile identificate la nivelul comunei Baciu, transpuse în proiecte, 

vizează implicit şi creşterea acestui capital social, dezvoltarea socială, care generează, la 

rândul ei, dezvoltare locală.

Dezvoltarea socială, creşterea capitalului social, sunt la rândul lor influenţate, 

determinate de capitalul uman şi, în cadrul acestuia, de forţa de muncă aptă pentru un 

proces productiv de bunuri şi servicii. 

Forţa de muncă reprezintă componenta cea mai importantă a unei pieţe a muncii, 

ea reprezintă nucleul analizei pieţei muncii la nivelul unei comunităţi, a unei zone, a 

unei regiuni, ţări, etc. 

Forţa de muncă nu este altceva decât bunul tranzacţionat pe piaţa muncii sau a 

forţei de muncă.

Piaţa muncii este cadrul economico-social în care se regleză cererea şi oferta de 

forţă de muncă.

Orice analiză referitoatre la piaţa muncii are ca element central forţa de muncă,

şi tranzacţionarea acesteia, ca urmare a unui proces de ofertă şi cerere de forţă de 

muncă.

Oferta de forţă de muncă se referă la resursele de muncă existente în economie, 

reprezentând categoria indivizilor care îşi manifestă interesul de a participa la procesul 

productiv. 

În cadrul resurselor de muncă se disting mai multe segmente: 

a) Populaţia activă – persoane apte de muncă, situate într-un anumit cadru de 

vârstă, care pot furniza forţa de muncă necesară procesului productiv. În 

cazul comunei Baciu avem o populaţie activă de 5145 persoane;  

b) Populaţia ocupată – cei care participă la procesul productiv sau activităţi

colaterale lui (populaţia ocupată a comunei Baciu este de 2900 angajaţi, 

antreprenori, agricultori, etc); 
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c) Populaţia şomeră – neocupată, reprezintă 0,4 % din totalul populaţiei 

comunei Baciu – care deşi este aptă de muncă, ramâne în afara pieţei muncii. 

Ramânerea în afara pieţei muncii şi astfel apariţia şomajului, poate să fie 

determinată de un excedent al forţei de muncă, comparativ cu oferta, cum 

este şi cazul comunei Baciu, să fie determinată de o situaţie de dezechilibru 

economic, unde din nou comuna Baciu se încadrează, în sensul că economia 

locală este slab dezvoltată. Acest şomaj determinat de dezechilibre 

economice poate conduce la un şomaj cronic, cu efecte negative asupra 

pieţei muncii şi cu pierdere de resurse umane, datorită neutilizării lor. 

Persoanele în afara vârstei de muncă şi cele cu diverse incapacităţi de muncă,

formează:

a) Populaţia inactivă – care se structurează astfel: 

- preşcolară – 552 persoane;  

- şcolară (elevi/studenţi care se află în îngrijirea părinţilor şi în sistemul 

educaţional) – 433 persoane; 

- pensionari – 2143 persoane; 

- persoane cu handicap sau persoane cu dizabilităţi – 42 persoane. 

Fenomenele muncii sau ale pieţei muncii, cele legate de forţa de muncă sunt 

inevitabil influenţate de mai mulţi factori. 

Cei mai importanţi, care au o determinare directă sunt: 

1. Factorii demografici – definitorii pentru nivelul ofertei forţei de muncă.

Aceştia sunt: 

- populaţia totală – la nivelul comunei Baciu avem o populatie de 8315 

locuitori, situaţie care exprimă o menţinere a nivelului demografic, deşi o

uşoară tendinţă de creştere a populaţiei s-a manifestat în ultimii 10 ani; 

- rata natalităţii – are un efect imediat asupra populaţiei inactive şi unul

decalat cu 15 - 20 de ani asupra populaţiei ocupate. În cazul comunei 

Baciu, rata natalităţii a cunoscut o tendinţă de creştere în ultimii 10 ani, 

fapt care va afecta oferta forţei de muncă peste 15 - 20 ani. De asemenea, 

această rată se situează sub rata mortalităţii. În timp ce media anuală a

nou născuţilor vii se situează la 84,3 născuţi la 1000 de locuitori, media 

anulă a decedaţilor la 1000 de locuitori se situează la 106 de decedaţi; 
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- rata mortalităţii – afectează, de asemenea, atât populaţia activă cât şi cea 

inactivă. La nivelul comunei Baciu avem de a face cu o tendinţă de 

creştere a ratei mortalităţii în ultimii 10 ani, determinată atât de nivelul 

vârstei dar în special de gradul de morbiditate ridicat; 

- creşterea duratei de viaţă – este un factor demografic care a determinat şi

durata de viaţă activă. La nivelul comunei Baciu, nu putem identifica o 

tendinţă clară privind creşterea duratei de viaţă, având în vedere numărul 

mare de bolnavi cronici la 1000 de locuitori, care determină şi

mortalitatea crescută, deşi numărul de persoane vârstnice de peste 80 de 

ani a crescut în ultimii 10 ani; 

- migraţia forţei de muncă reprezintă un alt factor demografic important 

care influenţează negativ dezvoltarea economiei locale, investitorii fiind 

descurajaţi de respectiva migraţie, chiar dacă este temporară, şi de

fluctuaţia forţei de muncă la nivelul pieţei locale; 

- instabilitatea maritală – factor şi fenomen demografic tot mai frecvent în 

ultima perioadă de timp, care a determinat presiuni asupra ofertei forţei 

de muncă prin îndepartarea de la modelul tradiţional al familiei, cu tatăl

unic întreţinător. Tot mai multe femei au devenit întreţinător de familie, 

fenomen determinat atât de creşterea numărului divorţurilor, cât şi de

creşterea numărului de familii monoparentale. 

2. Factori educaţionali – sunt responsabili pentru caracteristicile calitative ale 

ofertei forţei de muncă. Sistemul de învăţământ este modalitatea de adaptare 

a ofertei la caracteristicile cererii. Prin felul cum este organizat se urmăreşte 

asigurarea unor calificări profesionale cât mai apropiate de caracteristicile 

cererii. În ultimii 10 ani, la nivelul comunei Baciu s-a putut constata un 

decalaj din punctul acesta de vedere, forţa de muncă nebeneficiind de o 

calificare adecvată, în felul acesta determinând o creştere a muncitorilor 

necalificaţi în raport cu nevoile procesului productiv sau al serviciilor 

publice. 

3. Factori economici – oferta forţei de muncă are o determinare economică,

nivelul ei depinzând de nivelul preţului la care această marfă se 

tranzacţioneză pe piaţă. Cu cât preţul este mai mare, cu atât oferta forţei de 
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muncă este mai mare. Nivelul cheltuielilor necesare acoperirii unui cost de 

subzistenţă dictează un venit şi un salariu minim. Acest aspect se manifestă

în condiţiile în care oferta de locuri de muncă este mult mai mică decât 

cererea. 

1.6.2 Specific. Indicatori. Situaţia la nivelul comunei Baciu 

Aşa cum s-a precizat mai sus, piaţa muncii sau a forţei de muncă, este cadrul 

economico-social în care se reglează cererea şi oferta de forţă de muncă.

Cum oferta este direct proporţională iar cererea invers proporţională cu preţul

forţei de muncă, există, prin urmare, un nivel al salariului la intersecţia celor două

traiectorii, la care cererea şi oferta sunt egale. 

Când cererea şi oferta tind spre un nivel de echilibru, vorbim despre o piaţă a 

muncii echilibrată.

Când această corespondenţă nu se realizează, vorbim despre o piaţă a muncii 

dezechilibrată.

Din perspectiva cererii, piaţa muncii este una derivată, fiind determinată de

caratacteristicile procesului productiv. 

Din perspectiva ofertei, piaţa muncii este una principală, avănd propria sa 

determinare. 

Prin urmare, una din caracteristicile sale este multidimensionalitatea, aici 

interferând factori economici, sociali, culturali, demografici, educaţionali, etc. 

O altă caracteristică este aceea de a fi cea mai imperfectă piaţă, ea fiind 

restricţionată de o varietate de condiţionări extraeconomice:  

- naturale (structură etnică, vârstă, sex);  

- sociale (condiţionări dobândite). 

Un al treilea atribut este acela de a fi o piaţă organizată şi reglementată, dat fiind 

bunul, cu totul special, tranzacţionat – forţa de muncă.

Având în vedere acest aspect, instituţia care intervine privind această

reglementare şi organizare, este statul. 

Un al patrulea atribut este acela de a fi o piaţă negociată, având în vedere că

tranzacţionarea forţei de muncă se face totuşi în baza unui proces de negociere. 

Nu în ultimul rând, piaţa muncii este o piaţă segmentată:

- profesional ocupaţională;
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- educaţională;

- mediu; 

- vârstă;

- forma de propietate a agenţilor economici; 

- ramuri de activitate, etc. 

Indicatori ai pieţei muncii 

Indicatorii care se folosesc în analiza pieţei muncii sunt indicatori care 

caracterizează forţa de muncă, sub diferitele sale aspecte. 

Prin urmare putem vorbi de trei grupe de indicatori: 

1) indicatori de nivel – reflectă aspectele cantitative legate de forţa de muncă,

aceştia fiind: 

- indicatori ai resurselor (populaţie totală, populaţie activă, populaţie aptă

de muncă, etc); 

- indicatori ai ocupării şi şomajului (populaţie ocupată, populaţie şomeră,

populaţie neocupată, etc); 

- indicatori ai salarizării, ai condiţiilor de muncă şi cei care caracterizează

relaţiile. 

2) indicatori de structură – sunt indicatorii care relevă:

- grupele de vârstă;

- sexul; 

- calificări profesionale; 

- nivel de educaţie; 

- mărimea agenţilor economici; 

- forma lor de proprietate; 

- durata şomajului. 

3) indicatori derivaţi – sunt indicatorii care combină diferitele criterii şi

caracteristici ale pieţei forţei de muncă.

Din punct de vedere al specificului pieţei forţei de muncă, în comuna Baciu, 

constatăm următoarele: 

- un număr scăzut de agenţi economici;  

- un grad redus al ratei ocupării, populaţia ocupată din total populaţie 

activă fiind redusă;
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- un număr redus de locuri de muncă ofertate; 

- o lipsă de investiţii în sectorul privat; 

- o migraţie a forţei de muncă active şi calificate spre alte zone ale 

judeţului sau în afara ţării; 

- un şomaj scăzut, datorită apropierii de municipiul Cluj-Napoca, fapt care 

permite deplasarea facilă pentru muncă a locuitorilor comunei Baciu spre 

reşedinţa de judeţ;

- spirit antreprenorial scăzut; 

- lipsa de oportunităţi privind integrarea pe piaţa muncii, în special privind 

grupurile dezavantajate: femei, tineri absolvenţi, rromi. 

Sub aspectul acestor tendinţe avem de a face, în comuna Baciu, cu o situaţie a 

pieţei muncii care determină negativ dezvoltarea economică şi care nu beneficiază de o

intervenţie atât de natură economică cât şi educaţională în vederea îmbunătăţirii acestei 

situaţii.  

1.7 Servicii publice 

 1.7.1 Sistemul educaţional 

Sistemul educaţional al comunei Baciu este format din 7 unităţi de învăţământ. 

În localităţiil Baciu, Mera, Popeşti şi Suceagu funcţionează şcoli generale cu clasele  

I-VIII, în localităţile Coruşu şi Săliştea Nouă funcţionează şcoli primare, cu clasele  

I-IV. În localitatea Baciu funcţionează Şcoala Ajutătoare Transilvania, pentru persoane 

cu dezabilităţi. 

 Structura personalului din sistemul de învăţământ este următoarea: 

- Personal didactic – total 78 de persoane 

- Personal auxiliar – 13 persoane 

- Personal didactic în învăţământul preşcolar – 13 persoane 

- Personal didactic în învăţământul primar – 28 persoane 

- Personal didactic în învăţământul gimnazial – 51 persoane 

Structura elevilor din sistemul educaţional al comunei Baciu: 

- Elevi înscrişi – total 433 persoane 

- Elevi înscrişi în învăţământul primar – 248 

- Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial – 178 

În grădiniţe, la nivelul comunei Baciu sunt înscrişi 207 de copii.  
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Unităţile de învăţământ de pe raza comunei dispun de 51 de săli de clasă şi

cabinete şcolare şi 3 laboratoare şcolare. Ca şi dotări, există calculatoare şi acces la 

internet. 

1.7.2 Sistemul sanitar 

În comuna Baciu, asistenţa medicală în sectorul public este asigurată de un

număr de 7 medici. Există 5 medici de familie care asigură servicii de medicină

generală, precum şi 2 medici stomatologi. Cei 7 medici îşi desfăşoară activitatea în cele 

7 cabinete medicale individuale, 5 pentru medicii familie, un cabinet stomatologic.  

 Personalul mediu sanitar în sectorul public este compus din 5 persoane şi în 

sectorul privat 4 persoane. 

La nivel de comună există, de asemenea, două farmacii şi un laborator de tehnică

dentară, ce aparţin sectorului privat, 5 cabinete medicale individuale (de famile) şi un

cabinet stomatologic ce aparţin sectorului public. 

1.7.3 Mediul cultural-spiritual 

Comuna Baciu este o comună cu un specific aparte din puncte de vedere 

cultural, spiritual şi etnic, aici trăind în bună comuniune cetăţeni români, cetăţeni 

români de etnie maghiară, cetăţeni români de etnie rromă şi altele. De asemenea, din 

punct de vedere spiritual, sunt întâlnite variate confesiuni: ortodoxă, greco-catolică,

romano-catolică, reformată, penticostală şi baptistă.

În pofida profilului multietnic şi multiconfesional al comunei, locuitorii din 

comuna Baciu oferă un exemplu evident de toleranţă, comuniune şi convieţuire în bune 

relaţii. Multiculturalitatea reprezintă unul din punctele tari ale comunei Baciu, prin 

îmbinarea culturilor şi tradiţiilor specifice fiecărei etnii. 

 Din punct de vedere al accesului la spaţii pentru cultură, în comună există

cămine culturale în toate localităţile comunei. 

 Totodată comuna deţine şi patru boblioteci, dintre care numai una este publică.

1.7.4 Ordine publică

La nivelul comunei Baciu, ordinea şi siguranţa publică sunt asigurate de 

personalul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj, Postul de Poliţie Baciu. Există 4

agenţi de poliţie care au competenţe pentru soluţionarea tuturor tipurilor de situaţii care 

pot să apară în viaţa comunităţii. Dotările de care dispun lucrătorii Postului de Poliţie 
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Baciu se încadrează în dotările standard de echipament ale Poliţiei Române, existând şi

un autoturism marca Dacia Logan, echipat pentru patrulare şi intervenţie. 

1.8 Protecţia mediului 

Toate cele 7 localităţi ale comunei Baciu sunt supuse poluării generate de 

circulaţia rutieră prin pulberi în cazul zonelor situate pe străzi nemodernizate, poluării 

sonore şi celei cu noxe, factori de poluare generaţi de circulaţia auto în cazul zonelor 

locuite situate în apropierea drumului naţional, cum sunt localităţile Baciu, Mera, 

Rădaia şi Suceagu. 

În localitatea Baciu se manifestă de asemenea poluarea sonoră şi poluarea 

aerului cu noxe şi pulberi, provenite de la activitatea din zonă de depozitare şi industrie 

alimentară a municipiului Cluj-Napoca, situată în imediata vecinătate a localităţii. 

Cu excepţia localităţilor Baciu, Mera şi Suceagu care beneficiază de serviciile de 

salubritate din municipiul Cluj-Napoca, în celelalte localităţi ale comunei nu există în 

prezent rampe amenajate pentru depozitarea reziduurilor, dar sunt în curs de organizare 

servicii specializate pentru colectarea acestora. Rampele create spontan pentru reziduuri 

sunt situate în vecinătatea zonelor de locuit, în meandre părăsite ale văilor. 

Apele de suprafaţă, se caracterizează prin turbiditate ridicată, datorită

coeficientului redus de împădurire din zonele bazinelor hidrografice şi sunt frecvent 

impurificate prin deversări de reziduuri provenite din activitatea industrială de la 

Aghireşu, de la fermele zootehnice dar şi prin deversări în albie sau depozitări pe maluri 

a diferite reziduuri provenite din demolări sau din activitatea menajeră.

1.9 Disfuncţionalităţi constante 

La nivelul teritoriului administrativ 

- Ponderea scăzută a terenurilor ocupate cu vegetaţie forestieră în comună, şi

anume 23,8%, comparativ cu nivelul minim necesar pentru aceasta zonă, de

33%. 

- Prezenţa fenomenelor de eroziune şi degradare complexă a terenurilor ca 

urmare a coeficientului redus de împădurire şi anume: 

- Eroziune de suprafaţă pe 25 ha păşuni în zona localităţii Mera; 

- Eroziune de profunzime, pe 50 ha terenuri arabile în zona localităţii Popeşti, 

în locul numit pârâul Cireşului şi 15 ha în zona localităţii Corusu, locul 

numit La Galuaş;
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- Alunecări şi tendinţe de alunecare ale terenurilor pe suprafaţa de 14 ha în 

zone din vecinătatea localităţilor Coruşu şi Popeşti; 

- Exces de umiditate şi pericol de inundabilitate pe o suprafaţă de cca. 14 ha 

terenuri arabile şi fâneţe naturale între localităţile Săliştea Nouă şi Coruşu;

- Lipsa sistemelor de irigaţii şi a unor unităţi de prestări servicii în agricultură;

- Gradul ridicat de colmatare a văilor cu sedimente aluvionare, determinat de 

proporţia redusă a terenurilor împădurite atât pe teritoriul comunei, cât mai 

ales pe teritoriile situate în amonte, în întreg bazinul hidrografic al râului 

Nadăş;

- Lipsa sistemelor de alimentare cu apă din surse sigure şi a reţelelor de 

canalizare în sistem centralizat în localităţile: Coruşu, Mera, Popeşti, Rădaia, 

Săliştea Nouă şi Suceagu; 

- Drumuri de acces nemodernizate în trupurile principale ale localităţilor 

Coruşu, Mera, Popeşti, Rădaia, Săliştea Nouă şi Suceagu; 

- Existenţa în intravilanul localităţilor a unui număr mare de străzi 

nemodernizate; 

- Lipsa trotuarelor amenajate în localităţile Coruşu, Popeşti, Rădaia şi

Suceagu; 

- Rigolele pentru scurgerea apelor pluviale şi podeţele nu sunt amenajate sau 

nu sunt întreţinute corespunzător, în toate localităţile comunei; 

- Poduri şi podeţe degradate sau colmatate, care nu fac faţă debitelor de apă

pluviale şi anume: un pod în Baciu în zona staţiei CFR, unul între Coruşu şi

Săliştea Nouă, un pod şi un podeţ în Popeşti, în vecinătatea bisericii, un pod 

pe drumul de acces al localităţii Rădaia; 

- Lipsa serviciilor de salubrizare şi a rampelor amenajate pentru depozitarea 

reziduurilor  menajere şi industriale în localităţile  Coruşu, Popeşti, Rădaia, 

Săliştea Nouă;

- Lipsa unor unităţi economice care să asigure colectarea, prelucrarea şi

valorificarea produselor agricole cu tradiţie şi potenţial de producţie în zonă,

cum sunt laptele şi fructele; 

- Incintele construite ale fostelor  unităţi de producţie şi prestări servicii în 

agricultură, cumpărate de persoane fizice sau societăţi comerciale, sunt 
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insuficient sau deloc utilizate, cu excepţia fostei cooperative agricole din 

Suceagu şi Mera, unde funcţionează în bune condiţii S.C. Plantextract S.A., 

respectiv o societate de prelucrare a lemnului. 

Localitatea Baciu 

Localitatea Baciu s-a dezvoltat în lungul traseului drumului naţional DN 1F, care 

constitue artera principală de circulaţie a localităţii, preluând toate fluxurile de tranzit şi

în cea mai mare parte fluxurile de circulaţie locală. Restul reţelei stradale, alcătuită din 

străzi de circulaţie locală este slab dezvoltată, fiind total subordonată traseului drumului 

naţional şi nu există decât parţial o arteră paralelă care poate prelua o parte din fluxurile 

de circulaţie. 

Frontul continuu construit pe ambele părţi ale drumului naţional şi lipsa unor 

drumuri de colectare determină o altă disfuncţionalitate şi anume accesul tuturor 

riveranilor se face direct în drumul naţional, neexistând alte posibilităţi de acces la 

reţeaua rutieră a localităţii. 

Distanţa între frontul construit, respectiv între limitele împrejmuirilor nu asigură

decât pe alocuri gabaritul de minimum 26 m prevăzut în Ordonanţa Guvernului 43 din 

1997, art. 19, pe cea mai mare parte a traseului drumului naţional acest gabarit fiind sub 

26 m. 

Intersecţiile cu străzile secundare ale localităţii sunt amplasate la distanţe sub 

limita prevederilor legale, de 10 ori viteza de bază a drumului şi nu sunt amenajate 

corespunzător prevederilor tehnice în vigoare. Un caz deosebit îl reprezintă accesul în 

zona industrială Baciu, caracterizată prin fluxuri de circulaţie importante pe drumul 

secundar şi cu relaţii stânga-dreapta, spre şi dinspre municipiul Cluj-Napoca. 

Traseul drumului naţional este utilizat de către toţi participanţii la trafic, inclusiv 

de vehicule agricole agabaritice, tractoare cu remorci, vehicule cu tracţiune animală,

biciclişti, etc., ceea ce influenţează negativ fluenţa circulaţiei, reducând viteza de 

deplasare, capacitatea de circulaţie şi creând pericole de a se produce accidente. 

Pe traseul drumului naţional în traversarea localităţii, nu sunt rezervate spaţii şi

nici nu sunt realizate pe toată lungimea trotuare pietonale, nu sunt amenajate piste 

separate pentru biciclişti, nu sunt realizate alveole pentru staţionarea mijloacelor de 

transport în comun şi nici parcări, în afara benzilor curente de circulaţie. 

Pe cea mai mare parte a străzilor de circulaţie locală nu sunt amenajate trotuare. 
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Limitrof traseului drumului naţional DN 1F, sunt amplasate unele instituţii şi

funcţii publice, respectiv dotări economice, care generează fluxuri importante de 

circulaţie, inclusiv circulaţie staţionară, şi care nu au asigurate locuri de parcare. 

Întreaga reţea stradală a localităţii prezintă deficienţe grave ale căii de rulare sau 

chiar ale corpului drumului, datorită neexecutării lucrărilor de investiţii sau întreţinere. 

Face excepţie traseul drumului naţional DN 1F, care asigură condiţii corespunzătoare de 

circulaţie. 

Pe majoritatea arterelor de circulaţie locală nu sunt efectuate, respectiv nu sunt 

întreţinute corespunzător lucrările de colectare, dirijare şi evacuare a apelor pluviale. 

Accesul la zona turistică Cheile Baciului este dificil, pe un traseu impropriu  prin 

zona industrială şi cu traversarea la nivel a magistralei feroviare Bucureşti - Episcopia 

Bihor, linie ferată dublă dar şi a unor linii ferate industriale situate la capătul vestic al 

zonei Baciu Triaj. 

Localitatea Coruşu

Gabaritul actual al drumului comunal DC 142, măsurat între limitele 

împrejmuirilor, nu corespunde pe toată lungimea de traversare a localităţii gabaritului 

minim de 22 m prevăzut de  Ordonanţa Guvernului 43 din 1997, art. 19. 

Intersecţia dintre drumul comunal DC 142 şi artera principală a localităţii nu este 

amenajată conform prevederilor tehnice şi nu asigură o vizibilitate corespunzătoare. 

Pe traseul drumului comunal DC 142 nu sunt executate sau amenajate 

corespunzător trotuare pentru circulaţia pietonilor, iar pe restul traseelor acestea sunt 

inexistente, ceea ce face ca circulaţia pietonală să se desfăşoare în cea mai mare parte pe 

carosabilul  străzilor, cu riscuri de accidente şi cu stânjenirea circulaţiei auto. 

Străzile de circulaţie locală nu sunt modernizate, calea de rulare fiind realizată

din pământ sau din împietruiri cu grosimi insuficiente, prezentând denivelări pronunţate 

iar amenajările pentru scurgerea apelor (rigole, şanţuri, podeţe) sunt deficitare şi nu sunt 

amenajate corespunzător. În această situaţie circulaţia rutieră se desfăşoară cu 

dificultate, îndeosebi în sezoanele ploioase. Pe traseul drumului comunal 142 nu sunt 

întreţinute corespunzător amenajările pentru colectarea şi evacuarea apelor din zona 

drumului. 

Nu sunt amenajate platforme pentru parcare în zona centrală, nici alveole pentru 

staţionarea mijloacelor de transport în comun. 
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Localitatea Mera 

Traseul drumului comunal DC 141 B care asigură accesul în localitate nu este 

amenajat corespunzător nici în zona intersecţiei cu drumul naţional DN 1F şi nici la 

traversarea de nivel a căii ferate, nefiind rezolvate nici măcar condiţiile minime de 

siguranţă a circulaţiei. 

Datorită structurii rutiere necorespunzătoare a traseului străzilor principale de 

circulaţie locală (împietruiri uşoare, denivelate şi amestecate cu pământul din patul 

drumului) şi inexistenţei structurilor rutiere pe străzile secundare, condiţiile de viaţă 

sunt dificile iar în sezoanele bogate în precipitaţii, pe unele sectoare circulaţia este 

practic imposibilă.

Pe cea mai mare parte a străzii nu sunt realizate lucrările necesare colectării şi

evacuării apelor pluviale, iar acolo unde astfel de amenajări există, fie nu sunt 

întreţinute corespunzător, fie soluţiile tehnice nu asigură eficienţa necesară.

Nu sunt amenajate locuri de staţionare şi parcare în zona funcţiunilor publice şi a

unităţilor economice, care să asigure staţionarea autovehiculelor în afara părţii 

carosabile. 

Pe unele sectoare ale străzilor secundare nu este asigurat gabaritul necesar pentru 

realizarea profilelor transversale ale străzilor conform STAS 10144/1-90. 

Traseul drumului comunal DC 142 B este sinuos în traversarea localităţii şi

prezintă pe unele zone pante pronunţate, elementele geometrice ale acestuia 

neîncadrându-se în prevederile STAS 863-85 şi STAS 10144/3-81. De asemenea există

numeroase zone de ştrangulare datorate gabaritului insuficient între limitele 

împrejurimilor. 

Intersecţiile dintre drumul comunal DC 142 si DC 142 B, respectiv dintre 

drumul comunal DC 142 B şi străzile localităţii nu sunt amenajate corespunzător şi nu

au asigurată vizibilitatea. 

Nu sunt executate decât pe alocuri trotuare care să asigure circulaţia pietonală.

Nu sunt amenajate alveole pentru mijloacele de transport în comun şi locuri de 

parcare în zona funcţiunilor publice sau dotărilor economice. 

Străzile nu au un sistem rutier şi o cale de rulare care să asigure condiţii 

satisfăcătoare de desfăşurare a circulaţiei, cele mai multe dintre străzile secundare fiind 

din pământ. 
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Pe cea mai mare parte a acestor străzi nu sunt realizate lucrările necesare 

colectării şi evacuării apelor pluviale, iar acolo unde astfel de amenajări există, fie nu 

sunt întreţinute corespunzător, fie soluţiile tehnice nu asigură eficienţa necesară.

Localitatea Rădaia 

Pe traseul drumului naţional nu sunt amenajate trotuare pentru circulaţia 

pietonilor. 

Accesul în partea de nord a localităţii prezintă disfuncţionalităţi legate de 

intersecţia străzii de circulaţie locală cu drumul naţional DN 1F, care nu este rezolvată

corespunzător prevederilor tehnice în vigoare fiind amplasată în imediata apropiere de 

pasajul la nivel cu calea ferată. Strada are un traseu sinuos, iar distanţa dintre fronturile 

construite nu asigură pe tot parcursul gabaritul minim prevăzut STAS 10144/1-90. 

Starea tehnică a străzii secundare este necorespunzătoare, sistemul rutier alcătuit 

dintr-o împietruire în grosime insuficientă şi realizat numai pe o parte din lungimea 

acesteia, fiind în prezent complet distrus şi amestecat cu pământ. 

Nu sunt realizate lucrările necesare colectării şi evacuării apelor pluviale de pe 

platforma străzilor, iar podul peste pârâul Nadăş prezintă deficienţe grave. 

Localitatea Săliştea Nouă

Traseele celor trei drumuri comunale care străbat localitatea au pe mare parte din 

lungimea lor distanţa dintre fronturile construite sau dintre limitele împrejmuirilor, 

valori inferioare gabaritului minim de 22 m prevăzut în  Ordonanţa Guvernului 43/1997, 

art. 19. 

Intersecţiile dintre drumul comunal DC 142 şi drumul comunal DC 144, 

respectiv DC 142 şi DC 149 sunt situate la distanţe de numai 40 m, şi nici una nu este 

amenajată corespunzător prevederilor tehnice legale. Pe traseul drumurilor comunale şi

al străzilor de circulaţie locală nu sunt amenajate trotuare pentru circulaţia pietonilor. 

Deoarece drumurile comunale au un sistem rutier din împietruire degradată şi

denivelată, nu este asigurată o cale de rulare corespunzătoare. Străzile de circulaţie 

locală sunt în cea mai mare parte din pământ sau cu sistemul rutier distrus, creând 

dificultăţi majore în desfăşurarea circulaţiei, mai ales în sezonul bogat în precipitaţii. 

Sistemul de colectare şi evacuare a apelor pluviale este deficitar, şanţurile, 

rigolele şi podeţele fiind neexecutate sau neîntreţinute corespunzător. 
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Localitatea Suceagu 

Traseul drumului comunal DC 141, care este şi strada principală a localităţii, nu 

are pe toată lungimea traseului gabaritul între limitele de proprietate în concordanţă cu 

prevederile STAS 10144/1-90. Aceeaşi situaţie se întâlneşte pe traseul unor străzi de 

circulaţie locală.

Trotuarele sunt amenajate discontinuu şi doar pe traseul străzii principale. 

Nu sunt amenajate alveole pentru mijloacele de transport în comun şi locuri de 

parcare în zona funcţiunilor publice sau dotărilor economice. 

Strada principală a localităţii prezintă pe multe sectoare o cale de rulare 

necorespunzătoare, cu denivelări pronunţate, datorită pantei accentuate şi lipsei 

lucrărilor de întreţinere. Traseul străzilor secundare prezintă deficienţe grave ale căii de 

rulare, ale sistemului rutier sau chiar al corpului drumului datorită efectului de eroziune, 

respectiv de înmuiere produs de apele din precipitaţii, executării structurilor rutiere din 

împietruiri uşoare, care s-au degradat sub efectul circulaţiei şi a factorilor metereologici, 

precum şi datorită existenţei unui număr de străzi secundare fără sisteme rutiere (din 

pământ). 

Referitor la dotările pentru transporturi feroviare, în halta Suceagu nu există

amenajări corespunzătoare pentru transport marfă cu toate că volumul produselor 

realizate în localitate şi valorificate în afara localităţii este important. 
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CAPITOLUL II 

CORELAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE  

SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI  BACIU 

CU CADRUL STRATEGIC NAŢIONAL, REGIONAL ŞI JUDEŢEAN 

 

Fiind ţară membră a Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2007, România şi-a 

racordat, din ce în ce mai strâns, politica naţională de dezvoltare la politicile, 

obiectivele, principiile şi reglementările comunitare în domeniu, în vederea asigurării 

unei dezvoltări socio-economice de tip „european” şi reducerea cât mai rapidă a

disparităţilor semnificative faţă de ţările Uniunii Europene.  

 Priorităţile de dezvoltare la nivel naţional, regional şi judeţean sunt identificate 

în urma analizei cadrului strategic corespunzător fiecărui nivel. Această analiză îşi

propune, de asemenea, să identifice influenţa pe care strategiile respective o au asupra 

comunei Baciu, precum şi importanţa comunei Baciu, reflectată în procesul de elaborare 

a planurilor de dezvoltare.  

 Cadrul strategic identifică priorităţile stabilite pentru perioada prezentă de

programare strategică, precum şi pentru perioada 2007-2013. 

 2.1 Cadrul strategic la nivel naţional 

Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care 

România va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socio-

economică faţă de Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene 

de coeziune economică şi socială şi reprezintă documentul de planificare strategică şi

programare financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi

stimula dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu Politica de 

Coeziune a Uniunii Europene. 

PND reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor publice pentru 

dezvoltare. Raţiunea elaborării PND este aceea de a stabili direcţiile de alocare a 

fondurilor publice pentru investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice 

şi sociale, din surse interne (buget de stat, bugete locale etc.) sau externe (fondurile 

structurale şi de coeziune, fonduri UE pentru dezvoltare rurală şi pescuit, credite externe 



Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Baciu – Judeţul Cluj 

 

63

etc.), în scopul diminuării decalajelor de dezvoltare faţă de Uniunea Europeană şi

disparităţilor interne. 

Totodată, având în vedere rolul PND 2007-2013 de a fundamenta accesul la 

Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene, aceste priorităţi trebuie să

fie compatibile cu domeniile de intervenţie ale acestor instrumente, conform 

reglementărilor comunitare. 

În ceea ce priveşte Strategia PND, Obiectivul Global al PND 2007-2013 este 

„Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România 

şi Statele Membre ale Uniunii Europene”. 

Obiectivul global se sprijină pe trei obiective specifice: 

- creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti; 

- dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază;

- perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton. 

În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice şi pornind de la 

aspectele identificate în etapa de analiză socio-economică, au fost formulate şase 

priorităţi naţionale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013: 

- creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 

cunoaştere; 

- dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 

- protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 

- dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi

întărirea capacităţii administrative; 

- dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol; 

- diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării. 

Acest set de priorităţi asigură continuitatea faţă de priorităţile stabilite în PND 

2004-2006 şi a fost agreat de Comisia Europeană. Mai mult decât atât, în cadrul 

negocierilor la Capitolul 21 „Politica regională şi coordonarea instrumentelor 

structurale” (închise la data de 23 septembrie 2004), autorităţile române şi Comisia 

Europeană au stabilit Programele Operaţionale prin intermediul cărora se gestionează

Fondurile Structurale şi de Coeziune pe baza domeniilor acoperite de priorităţile sus 

formulate (cu excepţia agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului, care vor fi finanţate 

din instrumente comunitare distincte). 
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2.2 Cadrul strategic la nivel regional 

Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de Nord) a fost creată în baza Legii nr.  

151/1998 (modificată prin Legea nr. 315/2004) prin asocierea voluntară a

administraţiilor publice locale, dar nefiind momentan o unitate administrativ-teritorială

şi neavând personalitate juridică.

Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de Nord) este una dintre cele 8 regiuni de 

dezvoltare din România şi include 6 judeţe: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş,

Satu Mare şi Sălaj. Suprafaţa regiunii este de 34.159 km2, reprezentând 14,32% din 

suprafaţa ţării, cu o populaţie totală de 2.744.914 locuitori. Regiunea cuprinde 421 

unităţi administrativ-teritoriale: 6 judeţe, 42 de oraşe din care 15 municipii, 398 comune 

şi 1.823 de sate. Regiunea dispune de o poziţie geografică strategică, având graniţe cu 

Ungaria şi Ucraina cât şi cu regiunile de dezvoltare Centru, Vest şi Nord-Est din 

România.  

Regiunea este una dintre cele mai pitoreşti din România, începând de la Munţii 

Apuseni care au un farmec aparte până la patrimoniul cultural-popular deosebit din 

zonele etnografice unice în această parte a Europei.  

Transilvania de Nord este o regiune cosmopolită, unde alături de români trăiesc 

peste jumătate (52,8%) din numărul total al locuitorilor de etnie maghiară din România, 

ceea ce a dus la crearea unei identităţi culturale unice.  

Regiunea  Nord-Vest avea în 2004 un PIB/locuitor de 2.850,7 Euro, apropiat de 

media naţională, dar încă departe de media Uniunii Europene-27. 

Contribuţia sectoarelor economice la formarea PIB-ului regional indică o pondere de 

16.3% pentru agricultură, 35% pentru sectorul secundar şi 46.7% pentru cel terţiar, din 

punct de vedere evolutiv înregistrându-se creşterea serviciilor şi reducerea activităţilor 

în agricultură. Creşteri semnificative s-au înregistrat în sectorul de construcţii civile şi

industriale, locuinţe şi centre comerciale. Se constată o serie de diferenţe între judeţe: 

unele mai industrializate, altele bazate pe activităţile primare, în special agricultură şi

zootehnie. 

Infrastructura de transport  

Regiunea este străbătută de 7 drumuri europene (cele mai importante fiind E60 - 

dinspre Ungaria, face legătura cu Oradea – Cluj – Braşov şi capitala ţării – Bucureşti; 

E576 Cluj-Napoca – Dej, E81 - dinspre Satu Mare – Zalău – Cluj-Napoca – Braşov –
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Bucureşti, E79 – Oradea – Deva, E671 – Oradea – Arad – Timişoara, E58 - Cluj-

Napoca – Dej – Bistriţa – Baia Mare – Vatra Dornei).  

Sunt de menţionat  proiectele de infrastructură aflate în curs de dezvoltare, 

printre care cel mai important este autostrada Transilvania (Braşov – Borş) care va face 

legătura cu Ungaria.  

Din reţeaua totală de drumuri din Regiune 3.222 km sunt modernizaţi (adică

27,2% din total). Pe traseele importante (drumuri europene) s-au efectuat sau sunt pe 

cale de finalizare lucrări de reabilitare. 

În Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) există un număr de 4 aeroporturi: 

Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare şi Satu Mare, iar traficul pe aeroportul din Cluj-

Napoca a crescut constant în ultimii cinci ani, situând acest aeroport pe locul trei la 

nivel naţional. 

Reţeaua feroviară număra în 2004 1.641 km, din care 166 km sunt linii 

electrificate, iar 255 km sunt linii duble. 

Poli regionali de dezvoltare economică

Cele mai importante oraşe din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) sunt: 

Cluj-Napoca, Baia Mare, Oradea, Zalău, Satu Mare şi Bistriţa - acestea fiind atât poli 

regionali de dezvoltare economică, cât şi oraşe cu un patrimoniu cultural şi istoric 

deosebit. La nivelul regiunii există sau sunt propuse ca şi proiecte 2 zone metropolitane, 

respectiv zona metropolitană Cluj-Napoca şi zona metropolitană Oradea, aceste oraşe

fiind şi poli de dezvoltare regionali.  

În urma analizei opţiunilor strategice de dezvoltare, Regiunea a optat pentru un 

model de dezvoltare policentrică (o politică de dezvoltare susţinută de o reţea de 

localităţi care au rol de poli de dezvoltare), cu accent pe creştere economică prin 

specializarea funcţională a teritoriului. În ceea ce priveşte dezvoltarea policentrică a

apărut necesitatea consolidării potenţialului de antrenare al municipiilor reşedinţe de 

judeţ (Baia Mare, Bistriţa, Cluj, Oradea, Satu Mare, Zalău), precum şi necesitatea 

consolidării şi/sau creşterii potenţialului de antrenare a unui minim de alte nouă oraşe, 

care la sfârşitul perioadei de programare (2007-2013) sa fie clasificate pe un rang 

superior celui actual. 
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Dezvoltarea policentrică presupune: 

- opţiune referitoare la reţeaua de centre de influenţă care să fie susţinute 

pentru a-şi consolida sau a prelua rolul de poli de dezvoltare; 

- îndreptarea prioritară a resurselor pentru consolidarea rolului de poli de 

dezvoltare, în primul rând în acele activităţi menite să asigure servicii 

populaţiei sau economiilor locale din zonele lor de influenţă;

- îndreptarea prioritară a resurselor de dezvoltare rurală către acele intervenţii 

care favorizează dezvoltarea legăturii rural-urban, astfel încât cele două

spaţii să se susţină reciproc în procesul de dezvoltare. 

În vederea identificării reţelei potenţialilor poli de dezvoltare precum şi a

zonelor de influenţă (nu e cazul aglomerărilor urbane mari), la nivelul Regiunii Nord-

Vest (Transilvania de Nord) a fost elaborată o metodă de zonare a teritoriului Regiunii 

în unităţi teritoriale de planificare (UTP). 

UTP-urile corespund unor zone având anumite caracteristici comune precum şi o

funcţionalitate unitară şi sunt compuse din mai multe unităţi administrativ-teritoriale 

(comune şi oraşe) fără ca limitele lor să ţină cont neapărat de graniţele judeţene. În 

cadrul fiecărui UTP s-a identificat cel puţin un potenţial pol de dezvoltare – un centru 

urban a cărui evoluţie economică poate antrena creşterea sau declinul întregii zone.  

Intervenţiile vor fi direcţionate cu precădere către aceşti potenţiali poli de 

dezvoltare pornind de la premisa că aceştia induc efecte de antrenare la nivelul 

întregului UTP (sau uneori chiar pe o arie mai largă). 

Aceşti poli au putut fi ierarhizaţi în funcţie de capacitatea lor de antrenare, fapt 

surprins prin noţiunea de rang al polului de dezvoltare identificat în Planul de 

Amenajare a Regiunii Nord-Vest 

Demersul identificării UTP-urilor a avut loc la nivelul Consiliilor Judeţene. 

UTP Localităţi componente Pol de dezvoltare 

Zona metropolitană
Cluj-Napoca 

Cluj-Napoca, Apahida, Cojocna, 
Suatu, Căianu, Jucu, Palatca, Sic, 
Bonţida, Dabâca, Borşa, Chinteni, 

Aluniş, Corneşti, Panticeu, Vultureni, 
Aşchileu, Sânpaul, Baciu, Gârbău,

Aghireşu, Căpuşu Mare, Gilău,
Floreşti, Săvădisla, Ciurila, Feleacu, 

Aiton, Recea, Cristur 

Cluj-Napoca 
Floreşti 
Gilău

Apahida 
Baciu 
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Deşi la nivel regional identificarea polilor de dezvoltare presupunea identificarea 

a cel puţin unui pol de dezvoltare – un centru urban a cărui evoluţie economică poate 

antrena creşterea sau declinul întregii unităţi teritoriale de planificare, la nivelul UTP-lui 

Zona metropolitană Cluj-Napoca au fost identificaţi 5 poli de dezvoltare. 

Atractivitate economică

Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord) este, după Bucureşti 

– Ilfov, cea mai atractivă din punct de vedere economic, dintre regiunile de dezvoltare 

ale României. Faptul se datorează pieţei muncii şi salariilor, investiţiilor străine, dar şi

mediului privat şi concurenţei de piaţă ca şi intrărilor de tehnologii moderne. Relevant 

este faptul că sectorul de servicii a ajuns să ocupe o pondere mare din totalul economiei 

regionale, de aproape 50%, având ca şi ramuri semnificative comerţul şi turismul.  

Economia Regiunii este în plină dezvoltare, cu o creştere economică dinamică în 

ultimii ani în sectoare ca şi construcţiile, industria de textile, industria de maşini şi

echipamente. Sunt reprezentate aici aproape toate ramurile industriale şi un număr tot 

mai important de firme străine majore, unele dintre ele localizate în parcurile industriale 

din Regiune - Tetarom Cluj, Dej, Borş, Jibou, Satu Mare.  

Veritabile motoare ale creşterii economiei regionale, întreprinderile mici şi

mijlocii sunt în jur de 100.000, peste 15% din numărul total de întreprinderi înregistrate 

în România. Infrastructura suport pentru afaceri se dezvoltă în Regiune în special sub 

forma parcurilor industriale publice şi private: Cluj-Napoca, Dej, Jibou, Satu Mare, 

Borş.

Motorul exporturilor, însă şi principalul importator din Regiunea Nord-Vest 

(Transilvania de Nord) îl reprezintă judeţul Bihor, urmat de judeţele Cluj şi Satu Mare, 

în vreme ce judeţele Bistriţa-Năsăud şi Sălaj, predominant rurale, participă foarte puţin 

la ansamblul tranzacţiilor externe ale regiunii.  

Atracţii turistice  

Regiunea beneficiază de atracţii şi resurse turistice deosebite care o încadrează

între regiunile cu perspective importante de dezvoltare: ape termale şi mine de sare 

(staţiunea turistică internaţională Băile Felix din Bihor este una dintre cele mai 

importante din România, 1 Mai, Cojocna, Tinca, Tăşnad, Marghita, Ocna Şugatag, Dej 

sau Turda); există şi o serie de proiecte de dezvoltare ale staţiunilor turistice montane - 

Borşa, Băişoara, Stâna de Vale, Colibiţa; cultura populară, patrimoniul cultural şi
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etnografic cu destinaţii în topul obiectivelor culturale din România (Castelul Banffy de 

la Bonţida), cetăţi şi monumente istorice (Oradea, Bistriţa), bisericile fortificate din 

Transilvania şi Mănăstirile de lemn din Maramureş (monumente Unesco) etc.; peste 170 

de arii naturale protejate cu o suprafaţă totală de 281.845 ha, două parcuri naţionale şi

două parcuri naturale, incluse în circuitele turistice. 

Date demografice  

Distribuţia demografică este echilibrată între mediul rural şi cel urban, judeţul

Cluj fiind cel mai urbanizat (66.2% din populaţie trăieşte în mediul urban). Fenomenul 

de îmbătrânire demografică şi depopulare din cauza migraţiei externe afectează şi

Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord), ca de altfel întreaga ţară.

În ceea ce priveşte rata şomajului, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest 

(Transilvania de Nord) se situează în topul celor mai bine plasate regiuni, atât în ceea ce 

priveşte rata şomajului în rândul femeilor, cât şi rata şomajului în rândul populaţiei 

tinere. Rata sărăciei este în descreştere şi este mai mică decât în restul regiunilor 

României. Totuşi peste 17% din populaţie continuă să fie afectată de marginalizarea 

socio-economică, salariul mediu net în economie fiind de aproximativ 850 RON.  

Mediul universitar 

În Regiune îşi desfăşoară activitatea 16 universităţi importante ce cuprind 111 

Facultăţi, frecventate de peste 100.000 studenţi, acestea funcţionând ca şi centre de 

excelenţă în învăţământul superior (Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea Tehnică

din Cluj-Napoca sunt printre cele mai vechi din ţară) şi polarizând mare parte din 

resursele educaţionale, Regiunea dispunând de un valoros capital uman şi de cercetare. 

Dezvoltare rurală

La nivel de Regiune, cum de altfel şi la nivelul fiecărui judeţ din Regiune, se 

remarcă faptul că ponderea principală o deţin terenurile agricole (între 49,4% în 

Maramureş şi 71,9% în Satu Mare), urmate de păduri şi alte terenuri cu vegetaţie 

forestieră, ceea ce demonstrează potenţialul agrar regional. Condiţiile naturale variate 

ale regiunii oferă posibilitatea dezvoltării unei agriculturi complexe care va constitui a 

treia ramură ca pondere în PIB. În anul 2004 Regiunea Nord-Vest a realizat o cotă

importantă (13,4%) din producţia agricolă a României, judeţele cele mai dezvoltate 

fiind Bihor şi Cluj. 
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În Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) deşi există anumite probleme ale 

dezvoltării rurale, există condiţii optime pentru dezvoltarea sectorului de creştere a 

animalelor, bună parte din suprafaţa agricolă (49,25%) fiind acoperită cu păşuni,de 

asemenea, existând şi întreprinderi mari în sectorul industriei alimentare. 

Reţeaua de canalizare cuprinde 35 de municipii şi oraşe şi este extinsă la 106 

localităţi în Regiunea de Nord-Vest. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare 

este de 2208 km. La sfârşitul anului 2002 între localităţile care dispuneau de reţele de 

canalizare se regăsesc toate oraşele din Regiune, în număr de 35 şi 71 de localităţi

rurale. Din păcate, în mediul rural există încă probleme serioase referitoare la asigurarea 

calităţii vieţii. O problemă importantă în ceea ce priveşte protecţia mediului în Regiunea 

Nord-Vest o reprezintă gestionarea deşeurilor. Sunt incluse aici activităţile de colectare, 

transport, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor.  

Sectoare prioritare 

Pe baza datelor economice prezentate în Profilul Socio-Economic Regional 

precum şi după consultarea şi implicarea partenerilor din Regiune în cadrul grupurilor 

de lucru regionale pe parcursul anilor 2005-2006, atât autorităţi responsabile cu 

planificarea dezvoltării la nivelul autorităţilor locale/judeţene, inclusiv de la Consiliile 

Judeţene şi Locale, cât şi partenerii economici şi sociali, au fost identificate un număr

de sectoare economice prioritare la nivel de Regiune pentru perioada de programare 

2007-2013.  

În fiecare judeţ din Regiune s-a derulat o consultare partenerială asupra 

sectoarelor prioritare, bazată în cea mai mare măsură pe metodologia clasică a focus-

grupului, adăugându-i, însă, acesteia, o anchetă pe bază de chestionar, în cadrul unor 

reuniuni găzduite de consiliile judeţene, cu reprezentanţi ai agenţilor economici din 

sectoarele prioritare identificate la nivel judeţean şi alţi parteneri relevanţi (şi din cadrul 

Comitetului de Planificare Regională).  

Metodologie  

Sectoarele economice au fost evaluate şi identificate în funcţie de: 

- importanţa sectorului pentru dezvoltarea locală/regională (sub aspectul 

ocupării forţei de muncă, veniturilor, taxelor şi impozitelor, etc.);  

- potenţialul competitiv (existenţa mărcilor, prezenţa pe piaţa naţională,

internaţională); 
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- potenţialul inovativ (de dezvoltare de produse noi); 

- potenţialul de antrenare a dezvoltării în economia locală/regională.

Criteriile folosite pentru identificarea sectoarele prioritare 

- existenţa sau nu în zonă a unor resurse naturale care pot susţine dezvoltarea 

sectoriala a economiei; 

- structura sectorială a economiei locale; 

- existenţa forţei de muncă bine pregătită în zonă sau în zonele limitrofe (sau 

măcar accesul la infrastructurile de învăţământ necesare – în special 

învăţământ profesional, tehnic şi/sau universitar).  

Evaluarea făcută de către parteneri a fost prelucrată statistic la nivelul ADR 

Nord-Vest şi, pe baza rezultatelor obţinute, s-au stabilit sectoarele prioritare ale 

Regiunii. De asemenea rezultatele anchetei şi consultărilor au avut rolul de a valida 

rezultatele obţinute în pasul precedent. 

Sectoarele sunt definite ca şi sectoare prioritare la nivel de Regiune, care vor 

asigura avantaje competitive în competiţia pe plan naţional şi global având şi potenţial 

de inovare la nivel european. Acestea sunt sectoarele care trebuie avute în vedere de 

politicile de dezvoltare locală sau regională. În funcţie de punctajele obţinute, sectoarele 

au fost ulterior grupate în trei categorii:  

Sectoare de susţinere  

În dezvoltarea cărora sunt interesate mai multe judeţe ale Regiunii, existând 

condiţii favorabile pentru a construi competenţe specifice ale Regiunii Nord-Vest 

(Transilvania de Nord) şi pentru a asigura avantaje competitive în competiţia pe plan 

naţional şi global:  

- IT&C;  

- învăţământ superior şi cercetare; 

- turism; 

- agricultură;

- industria alimentară şi a bunurilor de consum; 

- industria de maşini şi echipamente.  

 



Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Baciu – Judeţul Cluj 

 

71

Sectoare de menţinere  

Aceste sectoare au o pondere ridicată a ocupării în anumite UTP-uri (Unităţi

Teritoriale de Planificare), asigurând suportul economic pentru bunăstarea acestor zone. 

Cu toate acestea, dezvoltarea lor în afara acestor UTP-uri nu este previzibilă în lipsa 

atragerii unor investitori de calibru. În cazul acestora se va opta pentru asigurarea 

condiţiilor necesare pentru menţinerea interesului companiilor multinaţionale din 

domeniile respective pentru investiţiile din Regiunea Nord-Vest, evitându-se 

delocalizarea acestora:  

- industria metalurgică;

- industria cauciucului. 

Sectoare “Dilemă”

A căror evoluţie în viitor este mai degrabă incertă, Regiunea putând dezvolta 

anumite avantaje competitive, dar în momentul de faţă nu există o certitudine în acest 

sens:  

- industria maselor plastice; 

- transporturi şi activităţi conexe de transport.  

Regiuni partenere 

ADR Nord-Vest a încheiat sau continuă derularea mai multor parteneriate cu 

regiuni din Europa: Lazio, Veneto, Puglia, Sicilia (Italia), Auvergne (Franta).  

ADR Nord-Vest a semnat acorduri de colaborare cu:  

- Regiunile Veneto, Sicilia, Lazio (Italia);  

- Northern Stateline (Illinois, SUA);  

- Regiunea Auvergne (Franţa).  

2.3 Cadrul strategic la nivel judeţean 

Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2007-2013 se axează pe 

aceleaşi sectoare prioritare ca şi strategia regională: competitivitate, transporturi, resurse 

umane, dezvoltare rurală şi mediu. 

La nivel judeţean au fost identificate 2 tipuri de obiective: obiective strategice şi

obiective prioritare. Obiectivele prioritare se doresc a fi concluzii ale activităţii de 

planificare strategică.
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Obiectivele prioritare la nivelul judeţului Cluj sunt următoarele: 

- dezvoltarea infrastructurilor majore – transporturi; 

- integrare regională şi dezvoltare metropolitană;

- valorificarea patrimoniului imobiliar al Consiliului Judeţean Cluj; 

- valorificarea patrimoniului natural; 

- dezvoltarea zonală a infrastructurilor edilitare; 

- infrastructură pentru cercetarea ştiinţifică integrată şi stimularea mediului de 

afaceri; 

- reabilitarea şi modernizarea patrimoniului reţelei de învăţământ. 

Primul obiectiv prioritar, dezvoltarea infrastructurilor majore, susţine 

dezvoltarea Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, realizarea variantelor ocolitoare 

pentru Cluj-Napoca: Sud – Est, Nord – Vest, precum şi inele de circulaţie (Sud: Mărăşti 

– Mănăştur, Nord: B-dul Muncii – Baciu), variantei ocolitoare Turda şi Câmpia Turzii. 

De asemenea este vizată crearea zonei metropolitane (prin cel de-al doilea 

obiectiv), având municipiul Cluj-Napoca drept centru polarizator. Se doreşte 

valorificarea patrimoniului imobiliar şi natural al judeţului prin facilitarea unor investiţii 

(extinderea parcurilor industriale Tetarom), sediul Filarmonicii „Transilvania”, parcaje 

şi servicii, Mall, Spital Universitar Clinic de Urgenţă, Stadion 30.000 locuri, sediu nou 

EXPO Transilvania, Centru Civic. 

Un alt obiectiv implică dezvoltarea infrastructurilor edilitare: apă, canalizare, 

drumuri, electricitate, gaze naturale şi gestionarea deşeurilor. Crearea unui mediu optim 

aplicării tehnologiilor de vârf, invenţiilor şi inovaţiilor tehnice, a locurilor de muncă

pentru absolvenţii învăţământului superior se doresc a fi realizate prin crearea unui 

Centru de Cercetare Interdisciplinară Cluj şi prin intermediul incubatoarelor de afaceri 

(parteneriat cu învăţământul universitar şi agenţi economici). 

Obiectivele strategice au fost elaborate în funcţie sectoarele prioritare: 

- creşterea competitivităţii economice bazate pe cunoaştere; 

- dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport; 

- protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului; 

- dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea 

excluziunii sociale; 

- dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol; 
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- participarea echilibrată a tuturor comunelor din judeţul Cluj la procesul de 

dezvoltare socio-economică.

Un alt demers iniţiat la nivel regional şi efectuat la cel judeţean este delimitarea 

Unităţilor Teritoriale de Planificare. La nivelul judeţului Cluj au fost delimitate 4 

asemenea UTP-uri:  

Judeţul Cluj 
UTP Pol de dezvoltare 

1. Zona metropolitană Cluj-Napoca Cluj-Napoca, Floreşti, Gilău,
Apahida, Baciu 

2. Conurbaţia Dej – Gherla Dej 
Gherla 

3. Conurbaţia Turda – Câmpia Turzii Turda 
Câmpia Turzii 

4. Zona Huedin Huedin 

În cazul specializării funcţionale a UTP 1 din care face parte Cluj-Napoca se 

identifică următoarele sectoare prioritare, în ordinea importanţei: 

- învăţământ superior; 

- informatică şi activităţi conexe; 

- cercetare; 

- transporturi aeriene; 

- industrie de maşini şi aparate electrice; 

- gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia acesteia; 

- transporturi terestre, transporturi prin conducte; 

- hoteluri şi restaurante; 

- transportul, producţia şi distribuţia energiei electrice; 

- industria mijloacelor de tehnică de calcul şi de birou. 

Concluzii 

În procesul de elaborare al planurilor de dezvoltare naţională, regională şi

judeţeană pentru 2007-2013 s-a preferat o abordare bazată pe 5 domenii prioritare: 

Competitivitate, Transporturi, Resurse Umane, Dezvoltare Rurală şi Mediu. 

Principalul motiv, în acest sens, a fost de a fundamenta accesul la Fondurile 

Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene, astfel încât aceste priorităţi să fie 

compatibile cu domeniile de intervenţie ale acestor instrumente, conform 

reglementărilor comunitare. 
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CAPITOLUL III 

ELABORAREA PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE  

SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI BACIU 

 

3.1 Necesitatea elaborării Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică

Implementarea unor măsuri de dezvoltare socio-economică presupune existenţa

unui Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică, elaborat în mod participativ, care 

să reflecte cât mai fidel nevoile, opţiunile şi deciziile cetăţenilor. Trebuie să reflecte, de 

asemenea, şi disponibilitatea acestora de a se implica în problemele comunităţii şi să

fixeze direcţiile strategice de dezvoltare, identificând totodată sursele de finanţare sau 

modalitatea de finanţare a respectivelor măsuri. 

Planul reprezintă radiografia generală a comunei, detalierea zonelor de interes, 

modul de implicare şi rezultatul implicării tuturor factorilor interesaţi, responsabili şi

relevanţi la nivelul comunei.  

Un asemenea Plan presupune lărgirea perspectivei cunoaşterii zonei comunităţii, 

prin precizările şi clarificările aduse, astfel încât toate oportunităţile de dezvoltare, 

precum şi de finanţare a proiectelor propuse să poată utiliza Planul Strategic ca 

document de referinţă în planificarea, metodologia folosită, implementarea, 

monitorizarea şi evaluarea măsurilor aplicate şi a rezultatelor acestora. 

Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică trebuie să reprezinte cel mai 

important ghid în procesul de creştere a capacităţii autorităţilor locale de a planifica şi

elabora proiectele, a identifica şi gestiona sursele de finanţare în conformitate cu voinţa

comunităţii, normele şi exigenţele Uniunii Europene. 

Întregul orizont de dezvoltare locală a comunei Baciu trebuie să se raporteze la 

acest Plan, ce urmează a fi permanent actualizat, în funcţie de oportunităţi şi de resurse. 

De asemenea, Planul ţine cont de suportul legislativ al politicilor de dezvoltare locală şi

regională.
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3.2 Metodologia de lucru 

Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Baciu a fost elaborat 

în mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor social-

demografice din comunitate. 

Participarea populaţiei la elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio-

Economică a contribuit la creşterea sprijinului de iniţiativă a cetăţenilor din comunitate, 

la implicarea categoriilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor şi la 

responsabilizarea comunităţii pentru deciziile luate şi pentru întreg procesul de 

dezvoltare. 

Totodată, implicarea actorilor din comunitate creează premisele creşterii 

gradului de dezvoltare a parteneriatelor dintre administraţia publică locală, organizaţiile 

comunitare şi sectorul privat, în vederea soluţionării problemelor comunitare. 

Pentru elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a comunei 

Baciu s-a pornit de la identificarea nevoilor locale, repartizate pe domenii de interes, de 

la resursele locale şi cele potenţiale, de la priorităţile stabilite, urmându-se cadrul 

strategic de dezvoltare naţional, regional şi judeţean.  

Administraţia Publică Locală a comunei Baciu a înţeles necesitatea elaborării 

unui asemenea plan în mod participativ, în vederea dezvoltării durabile a localităţii. 

De asemenea, atât programele derulate de Guvernul României cât şi programele 

de finanţare de la Uniunea Europeană ce se derulează prin „Fondurile Structurale”, 

componenta regională, reclamă o asemenea exigenţă şi anume, existenţa unui Plan 

Strategic de Dezvoltare Socio-Economică, a unei planificări a investiţiilor şi proiectelor 

de dezvoltare, precum şi a consultării populaţiei privind proiectele ce urmează a fi 

elaborate, finanţate şi implementate. 

Accesarea unor fonduri cu finanţare nerambursabilă nu poate fi făcută în absenţa

unui asemenea Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică, în care trebuie să se 

regăsească toate etapele pregătirii unui proiect depus pentru finanţare. 

Procesul de elaborare a Planului a fost demarat la începutul anului 2008, prin 

constituirea unui grup de iniţiativă, constituire sprijinită de un facilitator desemnat din 

partea consultantului ales de către Primăria Baciu pentru elaborarea Planul Strategic.

Facilitatorul a explicat importanţa existenţei Planului şi paşii de urmat pentru o 

elaborare participativă.
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Prin Dispoziţia Primarului comunei Baciu, a fost constituit oficial Comitetul 

Organizaţional de pe lângă Primăria Baciu, având drept scop consultarea comunitară şi

dezbaterea publică în vederea identificării necesităţilor şi a domeniilor de interes ale 

cetăţenilor, cuprinderea acestora în Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică.

Componenţa Comitetului Organizaţional este următoarea: 

1. Boca Dumitru 

2. Szabo Ştefan 

3. Lăpuşan Vasile 

4. Szalantai Laszlo 

5. Năsăudean Cornel 

6. Szasz-Zsiga Attila 

7. Varga Gheorghe 

8. Petreuş Ioan 

9. Şerdean Viorel 

10. Matei Ioan 

 

Fig. 4. Comitetul Organizaţional în timpul şedinţelor de lucru 
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3.3 Procesul de planificare strategică

3.3.1 Identificarea necesităţilor de dezvoltare a comunităţii 

Necesităţile exprimate de către cetăţeni se suprapun în mare măsură cu direcţiile 

de dezvoltare identificate şi propuse de administraţia locală.

Domeniu Probleme identificate care trebuie rezolvate 

1. Infrastructura 

Drumuri de acces 

 

- drumuri interne – modernizarea drumurilor care fac legatura 

între localitatea Baciu şi celelalte localităţi ale comunei; 

- reabilitarea şi modernizarea străzilor şi uliţelor; 

- drumuri externe – refacerea drumurilor judeţene care fac 

legătura între localitatea Baciu şi comunele învecinate. 

Infrastructura Utilităţi

publice 

- Reţea comunală de alimentare cu apă potabilă;

- Reţea de alimentare cu gaz metan; 

- Reţea comunală de canalizare menajeră;

- Reabilitarea şi extinderea reţelei de iluminat public. 

Infrastructura 

Mediu 

- Sistem integrat de management al deşeurilor (colecatre, 

transport, depozitare şi reciclare); 

- Împădurirea terenurilor degradate. 

2. Modernizări şi

dotări edilitare 

- Reabiliatre cămine culturale în localităţile comunei; 

- Înfiinţare piaţă de desfacere a produselor agricole; 

- Modernizarea şi dotarea şcolilor; 

- Reabilitare şi modernizare grădiniţă în localitaţi; 

- Înfiinţare unităţi bancare şi bancomate; 

- Înfiinţare spaţii de recreere; 

- Înfiinţare bază sportivă;

- Înfiinţarea unei şcoli de arte şi meserii; 

3. Mediul de afaceri - Atragerea de investitori; 

- Dezvoltarea asociaţiilor de producători; 

- Înfiinţarea unui incubator de afaceri; 

- Înfiinţarea Polului Ştiinţei; 

- Înfiinţarea unei pieţe agroalimentare pentru desfacerea 

produselor locale; 

- Înfiinţarea unui centru de colectare a laptelui; 
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- Dezvoltarea turismului prin înfiinţarea de pensiuni 

agroturistice. 

4. Servicii sociale - Înfiinţarea unei cantine sociale; 

- Organizarea unor evenimente culturale; 

- Dotarea dispensarului şi a punctelor sanitare din localităţile 

comunei precum şi asigurarea de personal de specialitate ; 

- Înfiinţarea unui cabinet psihologic pentru elevii de la şcoala 

din localitatea Baciu; 

- Înfiinţarea unui centru de îngrijire pentru bătrani; 

- Înfiinţarea de puncte farmaceutice în fiecare dintre localităţile 

comunei. 

3.3.2 Dezvoltarea comunei Baciu în viziunea administraţiei locale 

Conducerea Primăriei Baciu, Consiliul Local, a propus mai multe măsuri de 

regenerare socio-economică a comunei, pe care, aşa cum rezultă din Planul Strategic de 

Dezvoltare Socio-Economică, le-a supus unor dezbateri publice într-un ciclu de 

seminarii, ce au avut loc în fiecare dintre localităţile comunei. 

Măsura A – Îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport 

Scop – Creşterea atractivităţii comunei în vederea realizării unor investiţii în 

economia locală, a promovării potenţialului turistic, acces al producătorilor la pieţele de 

desfacere, acces al locuitorilor către unităţi medicale. 

Activităţi: 

- Modernizarea drumurilor de legătură dintre localitatea Baciu şi localităţile 

aparţinătoare. 

- Reabilitare şi modernizare străzi din interiorul localităţilor; 

- Construirea şi reabilitarea unor podeţe şi punţi pietonale afectate de vechime 

şi uzură;

- Extindrea reţelei de transport în comun în localităţile aparţinătoare comunei; 

- Modernizarea drumurilor de legătură cu comunele limitrofe.  

Măsura B – Utilităţi publice 

Scop – Creşterea calităţii vieţii şi al gradului de confort al populaţiei. 
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Activităţi: 

- Reabilitare, modernizare şi extindere reţea comunală de apă potabilă;

- Realizarea unor reţele de canalizare şi a staţiilor de epurare aferente în 

localităţile comunei; 

- Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public; 

- Finalizarea sistemului de management integrat de gestionare a deşeurilor; 

- Realizarea aducţiunii de gaz metan în Suceagu, Rădaia şi Mera; 

- Extinderea reţelei de alimentare cu gaz metan în localitatea Baciu; 

- Realizarea de capele mortuare în localităţile comunei. 

Măsura C – Infrastructura pentru administraţie, educaţie, sănătate, cultură

şi sport 

Scop – Creşterea gradului de instrucţie, de educaţie civică, de informare, de 

formare a unei culturi comunitare şi de îmbunătăţire a stării generale de sănătate a 

populaţiei. 

Activităţi: 

- Sistematizare zone cu potenţial turistic; 

- Înfiinţarea şi dotarea unor baze sportive, inclusiv sală de sport; 

- Construirea şi dotarea noului sediu al Primăriei; 

- Construcţia de grădiniţe, creşe şi şcoală în noua zonă rezidenţială din 

localitatea Baciu;  

- Construirea de locuinţe sociale; 

- Extinderea intravilanului comunei; 

- Modernizarea „Polului Ştiinţei”. 

Măsura D – Infrastructura pentru agrement, petrecerea timpului liber şi

protecţie sociala 

Scop – Creearea unor condiţii populaţiei locale pentru agrement şi petrecerea 

timpului liber, care să contribuie astfel la creşterea calităţii vieţii. 

Activităţi: 

- Creearea unui centru de asistenţă familială;

- Amenajarea de spaţii de joacă pentru copii; 

- Amenajarea unui parc pentru recreere, promenadă şi agrement; 

- Înfiinţarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor comunităţii; 
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- Creşterea veniturilor proprii la bugetul local din activităţi economice în urma 

unor noi investiţii şi asocieri în parteneriate public-privat, având ca efect 

imediat reducerea cuantumului contribuţiilor persoanelor fizice la bugetul 

local. 

Măsura E – Infrastructura de afaceri 

Scop – Dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de locuri de muncă şi a

premiselor pentru o dezvoltare durabilă a comunei Baciu. 

Activităţi: 

- Facilităţi pentru investitori strategici; 

- Redarea în circuitul agricol şi economic totodată, a terenurilor afectate de 

eroziuni şi alunecări de teren; 

- Înfiinţarea unei pieţe locale de desfacere a produselor agro-alimentare, 

animale şi păsări, obiecte de artizanat etc.; 

- Înfiinţarea unui Centru de Consultanţă Locală pentru oamenii de afaceri de 

pe raza comunei şi pentru sprijinirea firmelor mici şi mijlocii; 

- Măsuri pentru sprijinirea agroturismului. 

Măsura F – Creşterea capacităţii instituţiilor locale. Întărirea coeziunii 

sociale 

Scop – Creşterea capacităţii comunitare pentru susţinerea procesului de 

dezvoltare locală.

Activităţi: 

- Creşterea capacităţii autorităţilor locale în vederea implementării 

programelor din fonduri destinate dezvoltării locale; 

- Înfiinţarea Serviciului Poliţiei comunitare; 

- Necesitatea participării la cursuri de instruire şi perfecţionare a persoanelor 

din administraţia locală, din sistemul instituţional local; 

- Organizarea de seminarii şi dezbateri la nivelul comunităţii în vederea 

creşterii capacităţii comunitare, de a crea strategii proprii de dezvoltare, de a 

identifica surse de finanţare, de a elabora şi implementa proiecte, în scopul 

dezvoltării locale. Susţinerea dezvoltării societăţii civile în general, care prin 

activităţile desfăşurate poate contribui la întărirea coeziunii sociale pe 

termen lung; 



Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Baciu – Judeţul Cluj 

 

81

- Îmbunătăţirea şi diversificarea servciilor sociale de asistenţă;

- Sprijinirea comunităţii rromilor şi a grupurilor sărace în vederea 

îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi a integrării lor sociale; 

- Promovarea standardelor şi cerinţelor Uniunii Europene în problema 

protecţiei sociale. 

Măsura G – Conservarea şi protecţia mediului înconjurător 

Scop – Creşterea calităţii mediului ambiant 

Activităţi: 

- Introducerea sistemului integrat de management al deşeurilor menajere; 

- Construirea unei rampe ecologice pentru colectarea deşeurilor; 

- Asocierea în parteneriate cu alte consilii locale din judeţ sau din ţară în 

scopul punerii în valoare a surselor de energie alternativă identificate; 

- Identificarea programelor de protecţie a mediului în vederea întocmirii unor 

proiecte care să conducă la stoparea oricărei degradări a mediului natural şi

la îmbunătăţirea calităţii lui; 

- Extinderea zonei împădurite a comunei, prin plantarea terenurilor degradate.  

- Realizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi regularizare a cursurilor de 

apă care prezintă potenţial pericol de inundaţii: Nadăş şi Valea Popeşti. 

 3.3.3 Înfiinţarea Comitetului de Dezvoltare Strategică Socio-Economică

Comitetul de Dezvoltare Strategică Socio-Economică (CDSE), a fost constituit 

pe baza propunerilor exprimate de către cetăţeni în cadrul focus grupurilor şi a

adunărilor publice şi analizate în şedinţa de analiză a Comitetului Organizaţional. 

Pe lângă propunerile făcute de cetăţeni, membrii Comitetului Organizaţional au 

făcut şi alte propuneri, astfel încât să fie acoperite toate domeniile care fac obiectul 

Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică.

Membrii propuşi au fost consultaţi de către Comitetul Organizaţional în legătură

cu voinţa de a face parte în mod voluntar din CDSE. 

În urma consultării a rezultat componenţa finală, aprobată în Consiliul Local 

Baciu prin  HCL Nr. 27 din 10.04.2008. 

De asemenea, cu această ocazie a fost aprobat şi Regulamentul de Organizare şi

Funcţionare a CDSE. 
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CDSE  Baciu are următoare componenţă:

1. Brassai Carmen 

2. Mureşan Ioan 

3. Ciont Ioan 

4. Gaspar Vasile 

5. Matei Octavian 

6. Matei Ioan 

7. Şerdean Viorel 

8. Moraru Vasile 

9. Crişan Miron 

10. Jucan Aurel 

11. Năsăudean Cornel 

12. Petean Ilişie 

13. Sabău Petru 

14. Hari Ştefan 

15. Neamţu Marian 

16. Varga Gheorghe 

17. Szasz Zsiga Attila 

Fig. 5. Discuţii de lucru în cadrul seminariilor cu CDSE 
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Grupurile de lucru din cadrul CDSE, împreună cu reprezentatul consultantului 

desemnat să elaboreze Planul Strategic au întocmit Planul de Activităţi în vederea 

elaborării Planului Strategic. 

În prima etapă s-a făcut o instruire a membrilor CDSE de către Conducerea 

Primăriei şi a consultantului în baza unei metode consacrate de facilitare şi consultare 

comunitară, (metoda ORID), pentru procesul de elaborare a Planului şi diseminarea 

rezultatelor către cetăţeni. 

Fig. 6. Discuţii de lucru în cadrul seminariilor CDSE 

În a doua etapă s-a trecut la realizarea propriu-zisă a Planificării Strategice prin 

metoda fundamentală de seminar care a presupus desfăşurarea unui ciclu de 5 seminarii 

interactive. 

Elaborarea Planului a început cu seminarul pregătitor în care au fost expuse: 

- Necesitatea elaborării Planului Strategic în mod participativ; 

- Importanţa existenţei unui Plan Strategic elaborat în mod participativ; 

- Analiza SWOT a potenţialului comunei Baciu, atât general, cât şi pe domenii 

de interes; 

- Identificarea factorilor de decizie, a factorilor implicaţi şi a factorilor 

interesati. 



Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Baciu – Judeţul Cluj 

 

84

3.3.4 Analiza S.W.O.T. 

Analiza SWOT – Cadrul general 

Puncte tari 

- potenţial de dezvoltare turistică;

- poziţionarea geografică a teritoriului 

administrat de comuna Baciu în imediata 

vecinătate a  Municipiului Cluj-Napoca; 

- populaţie numeroasă, relativ tânără;

- mediul natural lipsit de surse mari de 

poluare; 

- potenţial agricol şi zootehnic; 

- reţea de apă potabilă;

- existenţa reţelei de alimentare cu gaze 

naturale în localitatea Baciu; 

- accesibilitate facilă în comună, datorită

tranzitării de către  drumul naţional 1F şi

calea ferată Bucureşti – Cluj-Napoca - 

Oradea; 

- existenţa unui număr de 4 staţii CFR: 

Baciu, Rădaia, Suceagu, Mera; 

- existenţa grădiniţelor şi şcolilor în 

majoritatea satelor din comună;

- ecumenismul local, existenţa lăcaşelor de 

cult în fiecare sat şi buna convieţuire între 

confesiunile din comună;

- existenţa infrastructurii de comunicaţii de 

voce şi date, fixe şi mobile; 

- membru în Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară Someş-Tisa şi Someş

Nadăş;

- cooperarea cu alte sectoare ale economiei; 

Puncte slabe 

- starea precară a infrastructurii de 

transport   rutier; 

- prezenţa fenomenului de eroziune şi

degradare complexă a terenurilor ca 

urmare a coeficientului redus de 

împăduriere;  

- drumuri greu practicabile între centrul 

de comună şi unele sate aparţinătoare 

comunei; 

- lipsa sistemelor de alimentare cu apă

din surse sigure (excepţie localitatea 

Baciu); 

- lipsa reţelei de canalizare în sistem 

centralizat în localităţile Coruşu, Mera, 

Popeşti, Rădaia, Săliştea Nouă,

Suceagu; 

- lipsa unităţilor economice pentru 

prelucrarea şi valorificarea produselor 

agricole (vegetale şi animaliere); 

- accesul în zona turistică Cheile 

Baciului este dificil, pe un traseu 

impropriu, prin zona industrială;

- nu sunt introduse în circuitul turistic 

obiectivele de patrimoniu existente;  

- căminele culturale deteriorate, în satele 

aparţinătoare comunei; 

- lipsa unui sistem de colectare selectivă

a deşeurilor în comună;
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- atractivitatea comunei din perspectiva 

dezvoltării imobiliare. 

- bugetul local insuficient satisfacerii 

necesităţilor de dezvoltare a comunei; 

- lipsa spiritului antreprenorial al 

cetăţenilor comunei; 

- mediu de afaceri slab dezvoltat; 

- forţa de muncă slab şi mediu calificată,

nepregătită pentru a face faţă cerinţelor 

de pe piaţa muncii; 

- slaba dotare a punctelor sanitare şi a

punctelor farmaceutice din satele 

aparţinătoare comunei; 

- insuficienţa spaţiilor verzi amenajate 

pentru recreere; 

- lipsa infrastructurii pentru practicarea 

activităţilor sportive (terenuri şi săli de 

sport); 

- lipsa reţelei de alimentare cu gaze 

naturale în localităţile comunei 

(excepţie Baciu); 

- slaba implicare a comunităţii în 

activităţi culturale. 

Oportunităţi

- includerea comunei în zona metropolitană

a Municipiului Cluj-Napoca; 

- valorificarea potenţialului agricol şi

zootehnic al comunei; 

- existenţa fondurilor structurale ale UE şi

posibilitatea accesării lor; 

- existenţa studiilor de fezabilitate pentru 

proiecte de reabilitare a infrastructurii; 

- alocări bugetare pentru reabilitarea 

căminelor culturale; 

Ameninţări 

- îmbătrânirea populaţiei; 

- rata scăzută a natalităţii în comună;

- migraţia populaţiei tinere către oraşe şi

în străinătate; 

- locuri de muncă insuficiente, slab 

remunerate şi fără perspective de 

dezvoltare profesională;

- degradarea terenurilor şi eroziunea 

solurilor; 

- predispoziţia la calamităţi naturale, 
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- valorificarea potenţialului multietnic şi

multiconfesional al comunei în scop 

cultural; 

- alocarea de terenuri pentru construcţia de 

locuinţe pentru tineri; 

- acordarea de facilităţi investitorilor din 

partea Consiliului Local Baciu; 

- relaţia bună cu administraţia judeţeană în 

vederea finanţării proiectelor de investiţii; 

- creşterea suprafeţei de teren intravilan a 

comunei. 

cum ar fi alunecările de teren; 

- colmatarea văilor; 

- creşterea suprafeţei de teren rămas 

necultivat; 

- nerespectarea legislaţiei în ceea ce 

priveşte protejarea factorilor de mediu 

având ca şi consecinţă creşterea 

gradului de poluare; 

- creşterea axelor şi impozitelor, situaţia 

neclară a proprietăţii; 

- inflaţia ridicată corelată cu instabilitatea 

preţurilor; 

 

Analiza SWOT – Infrastructură, utilităţi publice, comunicaţii, dotări edilitare 

Puncte tari 

- drum naţional 1F (Cluj-Napoca - Zalău –

Satu Mare) şi a magistralei de cale ferată

Bucureşti – Cluj-Napoca - Oradea; 

- racordarea comunei la reţeua naţională

automată de telecomunicaţii; 

- reţea de alimentare cu apă şi canalizare în 

localitatea Baciu; 

- reţea electrică de transport de joasă

tensiune; 

- existenţa reţelei de comunicaţii de voce şi

date, fixe şi mobile; 

- existenţa unui număr de 4 staţii CFR: 

Baciu, Rădaia, Suceagu, Mera; 

- existenţa unui proiect de înfiinţare a reţelei de 

alimentare cu apă şi canalizare în localitatea 

Baciu, pe strada Pădurii; 

Puncte slabe 

- reţeaua de alimentare cu apă în 

localităţile comunei (excepţie 

localitatea Baciu) deficitară şi

insuficientă;

- lipsa reţelei de canalizare în comună

(excepţie localitatea Baciu); 

- lipsa reţelei de alimentare cu gaze 

(excepţie Baciu); 

- starea precară a străzilor din localităţile 

comunei; 

- starea proastă a drumurilor de legătură

dintre comuna Baciu şi unele dintre 

comunele învecinate; 

- mijloace de transport în comun 

insuficiente; 

- lipsa capelelor mortuare; 
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- lipsa lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 

şi împăduriri; 

- lipsa unor puncte de colectare a  

deşeurilor provenite de la ferme. 

Oportunităţi
- existenţa unui proiect de înfiinţare a reţelei de 

alimentare cu apă şi canalizare în localitatea 

Baciu, pe strada Pădurii; 

- studiile de fezabilitate existente; 

- existenţa posibilităţilor de finanţare a 

proiectelor de infrastructură din fondurile 

structurale ale UE; 

- programe judeţene de modernizare a 

infrastructurii rutiere; 

- perspectiva împăduririi unor terenuri 

degradate; 

- amenajare spaţii verzi pentru recreere; 

- relaţia bună cu administraţia judeţeană,

care poate sprijini proiectele de dezvoltare 

locală;

Ameninţări 

- interesul redus al investitorilor, datorită

infrastructurii neadecvate;  

- predispoziţia la calamităţi naturale: 

alunecări de teren, izvoare necaptate, 

colmatarea văilor; 

- degradarea terenurilor agricole; 

- bugetul local insuficient susţinerii 

investiţiilor în infrastructură.

Concluzii: 

Infrastructura de transport precară precum şi absenţa reţelelor de utilităţi publice, 

cu excepţia localităţii Baciu, constituie o piedică în calea potenţialilor investitori, 

afectând astfel procesul de dezvoltare al vieţii economice a comunei Baciu. 

Atât fructificarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor pentru reţelele existente 

prin accesarea de fonduri europene, cât şi elaborarea de studii pentru restul utilităţilor 

necesare în toate localităţile comunei şi finanţarea lor prin fonduri structurale va duce la 

o dezvoltare durabilă şi la creşterea calităţii vieţii în comuna Baciu.  
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Analiza SWOT – Mediul de afaceri 

Puncte tari 

- existenţa unor forme asociative de 

cultivare a terenului şi de creştere a 

animalelor; 

- existenţa unor ferme agricole; 

- existenţa unor ferme zootehnice; 

- existenţa reţelei de magazine de 

desfacere a produselor alimentare şi

nealimentare; 

- existenţa unor gatere de prelucrare a 

lemnului; 

Puncte slabe 

- lipsa unităţilor de procesare a 

produselor agricole: moară, brutărie, 

unităţi de procesare a laptelui şi a cărnii;

- lipsa posibilităţilor de desfacere şi

valorificare a produselor agricole din 

producţia locală;

- lipsa unui târg de animale; 

- lipsa depozitelor de materiale de 

construcţii; 

- lipsa unor unităţi de prelucrare 

superioară a masei lemnoase; 

- rumeguşul rezultat din prelucrarea 

masei lemnoase nu este valorificat, deşi

puterea calorică a acestuia este mare; 

- lipsa investitorilor; 

- valorificarea foarte scăzută a

potenţialului turistic; 

- lipsa forţei de muncă calificate; 

- lipsa infrastructurii de producţie; 

- lipsa diseminării informaţiei în rândul 

populaţiei; 

- spirit antreprenorial şi de iniţiativă slab 

dezvoltat în rândul populaţiei. 

Oportunităţi

- includerea comunei în zona 

metropolitană a Municipiului Cluj-

Napoca; 

- valorificarea potenţialului turistic şi

înfiinţarea de pensiuni; 

- existenţa programelor de finanţare ale 

Ameninţări 

- îmbătrânirea populaţiei; 

- tehnologii şi metode de lucru învechite; 

- birocraţia administrativă excesivă

privind accesarea unor programe şi

fonduri; 

- legislaţie incoerentă.
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UE; 

- deschiderea administraţiei locale către 

oferirea de facilităţi investitorilor. 

Concluzii: 

Lipsa utilităţilor publice şi starea precară a infrastructurii de transport constituie 

o piedică în calea investitorilor, fapt care afectează întreaga dezvoltare a comunei. Cu 

toate acestea, în comună se poate valorifica potenţialul turistic şi mai ales cel al 

resurselor naturale existente. Se remarcă disponibilitatea administraţiei locale în 

sprijinirea şi atragerea acestor investitori prin acordarea de facilităţi.  

Vecinătatea comunei Baciu cu municipiul Cluj-Napoca constitue un avantaj, ce 

nu poate fi neglijat, pentru dezvoltarea durabilă a comunei. Valorificarea potenţialului 

dat de poziţia geografică implică pe de o parte măsuri administrative, iar pe de altă parte 

realizarea de investiţii (în special în infrastructură). 

Este foarte importantă, de asemenea, o strategie de mediatizare a oportunităţilor  

zonei şi de informare a populatiei privind sursele de finanţare existente, precum şi cele 

potenţiale, prin care să-şi poată implementa  proiectele propuse. 

Analiza SWOT – Servicii sociale, educaţie, sănătate, sport, divertisment 

Puncte tari 

- existenţa grădiniţelor şi şcolilor; 

- existenţa unei şcoli speciale pentru 

handicapaţi neuro-motor, Şcoala 

Ajutătoare Transilvania; 

- dotarea bună a şcolii din localitatea 

Baciu; 

- existenţa căminelor culturale în toate 

localităţile comunei; 

- existenţa unui serviciu social în cadrul 

Primăriei; 

- existenţa ONG-urilor; 

- existenţa unor parteneriate între ONG-

uri locale şi administraţie; 

Puncte slabe 

- căminul cultural Popeşti degradat; 

- în localitatea Rădaia şcoala primară nu

mai funcţionează;

- căminul cultural din localitatea Rădaia 

este amenajat în una din sălile fostei 

şcoli, funcţionează rar şi numai ca 

discotecă;

- mijloace de transport pentru şcolari 

insuficiente; 

- asistenţa sanitară insuficientă (cabinet 

medical, medic de famile există numai în 

localitatea reşedinţă de comună); 

- lipsa locuinţelor sociale; 
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- existenţa fondurilor pentru susţinerea 

venitului minim garantat şi pentru 

ajutorul de încălzire; 

- existenţa serviciilor de sănătate publică;

- existenţa bisericilor pentru confesiunile 

religioase din comună;

- buna convieţuire a cetăţenilor aparţinând 

diverselor etnii din comună.

- lipsa facilităţilor de divertisment şi

relaxare; 

- dotarea slabă a şcolilor din localităţile 

comunei (excepţie Baciu); 

- lipsa unor săli de sport; 

- educaţie civică privind protecţia 

mediului. 

Oportunităţi

- înfiinţarea unor spaţii verzi amenajate 

pentru joacă şi recreere; 

- înfiinţarea unui cabinet psihologic la 

nivelul şcolilor; 

- studiu de fezabilitate existent pentru 

teren de fotbal în localitatea Popeşti 

- existenţa fondurilor structurale ale UE 

pentru dezvoltarea resurselor umane; 

- înfiinţarea unor puncte de acces Internet 

(HotSpot-uri Wireless). 

Ameninţări 

- migraţia populaţiei tinere; 

- incoerenţa şi inconsecvenţa legislaţiei în 

domeniu; 

- lipsa locurilor de muncă;

- reforma din sănătate care ignoră

situaţiile comunităţilor izolate 

subordonând totul principiului de profit 

şi eficienţă economică.

Concluzii: 

Se constată necesitatea îmbunătăţirii sau înfiinţării serviciilor de asistenţă 

socială, precum şi dezvoltarea serviciilor în domeniul educaţiei şi sănătăţii. 

Administraţia locală, prin Serviciul Social, va putea să rezolve o parte din 

problemele sociale ale comunei prin accesarea de fonduri structurale privind 

infrastructura şi protecţia din acest domeniu atât de sensibil şi important. 

Analiza SWOT – Cadrul instituţional administrativ 

Puncte tari 

- administraţia Publică Locală eficientă;

- colaborare bună între instituţii; 

- colaborare eficientă cu instituţiile 

judeteţene; 

Puncte slabe 

- transparenta la nivel decizional; 

- spaţii publice de informare insuficiente; 

- lipsa unui infochioşc. 
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- comunicare bună a autorităţii locale cu 

cetăţenii; 

- existenţa şi a altor instituţii 

administrative; 

- buna organizare a APL; 

- dotare bună a instituţiilor publice cu 

mijloace de informare şi echipamente 

logistice; 

- personal didactic calificat; 

- existenţa unui serviciu pentru situaţii de 

urgenţă.

Oportunităţi

- înfiinţarea unui infochioşc; 

- dotarea serviciului pentru situaţii de 

urgenţă;

- dotarea sălii de şedinţe a CL cu mijloace 

audio performante; 

- finalizarea site-ului comunei. 

Ameninţări 

- buget local insuficient; 

- remunerarea necorespunzătoare a 

personalului angajat în sectorul bugetar; 

- instabilitatea cadrului legislativ; 

- fluctuaţia cadrelor didactice. 

Concluzii: 

Administraţia locală este receptivă şi deschisă dezvoltării relaţiei cu cetăţenii, 

promovării unor decizii ca urmare a unor consultări comunitare, promovării unor 

proiecte ca urmare a unei planificări participative. Colaborarea bună pe care autorităţile 

locale o au cu cele judeţene va creşte şansele comunei Baciu de a accesa atât fonduri de 

la Uniunea Europeana cât şi de la Guvernul României. 

 3.3.5 Planificarea dezvoltării prin metoda fundamentală de seminar 

Procesul planificării dezvoltării comunei Baciu pe termen scurt şi mediu, 

surprins în prezentul Plan Strategic, a presupus parcurgerea a patru seminarii, după cum 

urmează:

- Seminarul Viziunilor – etapa în care au fost identificate realizările realiste 

în viziunea comunităţii la un moment dat, şi anume finalul perioadei pentru 

care s-a elaborat planul, respectiv anul 2013; 
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- Seminarul Contradicţiilor – etapa în procesul dezbaterii comunitare, cu 

ocazia căreia au fost identificate obstacolele care stau în calea realizării 

obiectivelor propuse de comunitate; 

- Seminarul direcţiilor strategice – etapa în care au fost identificate soluţiile 

pentru depăşirea obstacolelor identificate cu ocazia seminarului anterior, cât 

şi activităţile care vor fi întreprinse; 

- Seminarul implementării – cel al planurilor de acţiune, prin care s-au 

concretizat paşii ce vor întreprinşi pentru realizarea fiecărei activităţi. Tot 

aici sunt stabilite termene de implementare şi responsabilităţi. S-a elaborat 

planul de activităţi pe termen lung 2008 – 2013,  care  are în vedere toate 

oportunităţile de dezvoltare şi sursele de finanţare identificate. Din acesta a 

fost extras planul de acţiuni pentru anul 2008, bazat pe resurse doar din 

interiorul comunităţii sau fonduri atrase pana la momentul respectiv. 

 Rezultatele fiecărui seminar au fost diseminate în comunităţi, trecându-se apoi la 

pasul urmator, după ce membrii comunităţii au fost de acord cu cele stabilite.    
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3.3.5.1 Seminarul viziunilor

Obiectivul seminarului: Identificarea realizărilor comunei Baciu până în anul 2013.

Întrebare: Cum aţi vrea să arate comuna Baciu în anul 2013?

Infrastructura de

transport

Utilităţi publice Educaţie şi

divertisment

Mediul de afaceri Turism Servicii sociale

Drumuri asfaltate şi

trotuare amenajate

Reţele de alimentare

cu apă în toată

comuna înfiinţate

Şcoli şi grădiniţe

modernizate

Atragere investitori Muzeul Bivolului din

Mera si Muyeul de

Antichitati Baciu

Capele mortuare şi

cimitire amenajate

Drumuri laterale şi

poduri reabilitate şi

modernizate

Utilităţi introduse în

toată comuna

Campus şcolar

înfiinţat

Agroturism

dezvoltat

Site pentru

promovarea comunei

Biserici

Drumuri laterale

pentru utilaje agricole

Reţea de canalizare şi

staţii de epurare în

toată comuna

înfiinţate

Parcuri şi spaţii de

recreere

Centru de informare

şi consultanţă

Intensificarea

relaţiilor cu comunele

înfrăţite din Olanda şi

Ungaria

Azile de bătrâni

Transport în comun şi

semnalizare rutieră

Reţea alimentare cu

gaze naturale

Sală de sport Centru de

meşteşuguri

tradiţionale înfiinţat

Cabinete medicale

modernizate, dotate şi

funcţionale în fiecare

localităţi
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Piste pentru biciclete

înfiinţate

Management integrat

şi colectare selectivă a

deşeurilor

Teren de sport Broşuri si pliante de

promovare a comunei

realizate

Servicii de medicină

umană şi veterinară

Cursuri de apă

regularizate

Iluminat public

modern

Club pentru tineret Capacităţi de cazare

înfiinţate

Cabinete

stomatologice în

fiecare localitate

Reţea de comunicaţii

de voce şi date

Grup Şcolar – Şcoală

de arte şi meserii
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3.3.5.2 Seminarul contradicţiilor

Obiectivul seminarului: Identificarea obstacolelor care ar putea împiedica realizarea viziunilor.

Întrebarea seminarului: Care sunt obstacolele ce ne împiedică să realizăm viziunile identificate?

Finanţe şi

management

Cadrul legislativ Mentalitatea

colectivă deficitară

Cadrul

Geo-Strategic

Resurse umane Cadru economic şi

administrativ

Venituri scăzute ale

populaţiei

Instabilitate

legislativă

Neimplicarea

populaţiei în viaţa

comunităţii

Poziţionarea

geografică

Migrarea populaţiei

tinere spre zonele

urbane

Infrastructura

nemodernizată

Surse neidentificate

de finanţare pentru

întocmirea studiilor

de fezabilitate

Statut juridic al

terenurilor

nereglementat din

punct de vedere al

proprietăţii

Mentalitatea

oamenilor

Resurse naturale

insuficiente sau

inexistente

Spirit de iniţiativă şi

antreprenorial

insuficient dezvoltat

Fluctuaţia cadrelor

didactice

Spaţii şi terenuri

publice insuficiente

Strategia de

dezvoltare

nefinalizată

Birocraţia excesivă în

unele domenii

Informaţia insuficient

diseminată

Configuraţia variată a

terenului

Natalitate în scădere

Forţă de muncă

insuficientă

Capacitate scăzută de

atragere a fondurilor
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Buget local

insuficient

Reticenţa la

schimbare

Personal calificat

insuficient in unele

domenii
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3.3.5.3 Seminarul direcţiilor strategice

1. Direcţia strategică: Modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurilor

Obiective Activităţi

Înfiinţare reţea de alimentare cu apă

- Identificarea tronsoanelor pentru realizarea reţelei de canalizare la

nivel de comună

- Proiect tehnic şi financiar

- Realizarea lucrărilor

Asfaltare străzi, uliţe şi reabilitare drumuri laterale

- Identificarea drumurilor din cadrul comunei şi evaluarea stării

acestora

- Plan de reabilitare – proiecte tehnice

- Depunerea de proiecte pentru finanţare

- Realizare lucrări de reabilitare si asfaltare

Extinderea reţelei de alimentare cu apă

Modernizarea reţelei existente

- Identificarea traseelor pentru reţeaua de apă

- Modernizarea celei existente

- Proiect de finanţare

- Realizare lucrări

Extinderea reţelei de alimentare cu gaz

- Evaluarea stării reţelelor de gaz existente

- Transmiterea solicitării de extindere la S.C. Eon Gaz S.A.

- Proiect de finanţare

- Realizare lucrări
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2. Direcţia strategică: Dezvoltarea mediului de afaceri

Obiective Activităţi

Dezvoltare sector I.M.M care să valorifice resursele locale

- Identificarea facilităţlor pentru înfinţarea de I.M.M.-uri

- Demersuri pentru obţinere de facilităţi din partea APL

- Identificarea şi sprijinirea potenţialilor antreprenori

- Organizarea de sesiuni de instruire

- Consilierea celor interesaţi

- Demersuri pentru declararea comunei Cojocna ca staţiune turistică

- Facilitarea înfiinţării de locuri de muncă

Încurajarea meşteşugurilor locale

- Identificarea meşteşugarilor locali

- Facilităţi oferite meşeşugarilor, pentru revigorarea acestei activităţi

tradiţionale

Valorificarea potenţialului turismului cultural din localitatea Mera

Încurajarea şi atragerea intreprinzătorilor în turism şi agroturism

- Identificarea persoanelor interesate să investească în turism

- Identificarea şi includerea în circuitul turistic a pensiunilor construite

- Identificarea zonelor din comună cu potenţial turistic

- Identificarea gospodăriilor care pot practica agroturism

- Instruirea întreprinzătorilor şi a personalului

- Identificarea facilităţilor pentru investitori şi întreprinzători

- Realizarea unui centru pentru informare turistică

- Atragerea turiştilor străini
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3. Direcţia strategică: Construirea, modernizarea şi dotarea clădirilor publice

Obiective Activităţi

Construire şi reabilitare obiective publice

- Înfinţare sediu nou Primărie

- Construirea unor rampe ecologice pentru colectarea deşeurilor

- Înfiinţare şi dotare bază sportivă

- Reabilitare şcoală

- Dotare Biserici

- Construire monumente istorice

4. Direcţia strategică: Cultivarea spiritului civic şi implicarea cetăţenilor

Obiective Activităţi

Informarea şi comunicarea în permanenţă cu cetăţenii

- Realizarea de întâlniri periodice cu cetăţenii

- Convocarea cetăţenilor în şedinţe, pentru informarea lor

- Informarea cetăţenilor prin anunţuri, panouri publicitare, fluturaşi

- Identificarea acelor persoane care se oferă pentru a face voluntariat

Implicarea comunităţii

- Stimularea şi găsirea de modalităţi pentru implicarea cetăţenilor

- Conştientizarea cetăţenilor în gestionarea problemelor comunităţii

- Sprijinirea şi mobilizarea cetăţenilor privind dişciplina financiară
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5. Direcţia strategică: Protecţia mediului

Obiective Activităţi

Educarea ecologica si informarea în permanenţă a cetăţenilor

- Realizarea de întâlniri periodice cu cetăţenii

- Convocarea cetăţenilor în şedinţe, pentru informarea lor

- Informarea cetăţenilor prin anunţuri, panouri publicitare, fluturaşi

- Identificarea acelor persoane care se oferă pentru a face voluntariat

Introducerea ecosistemului de management integrat al deşeurilor

Amenajarea spaţii verzi

- Infintare staţie de sortare, compost, staţie de transfer

- Conştientizarea cetăţenilor în gestionarea deşeurilor

- masuri de plantare, replantări, tunderi si modelari, amenajări

6. Direcţia strategică: Mediatizarea şi promovarea comunei Baciu

Obiective Activităţi

Mediatizarea Comunei Baciu

- Mediatizarea prin mijloace moderne (internet, realizare pagina web a

comunei Baciu)

- Promovarea potenţialului turistic prin intermediul pliantelor şi a unor

broşuri de prezentare
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3.3.5.4 Seminarul implementării 2008 – 2013

Direcţia strategică: Modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurilor

Costuri (RON)
Nr.

Crt.

Obiective

specifice

Denumirea

activităţilor

Paşi de întreprins pentru

realizarea activităţii

Termene de

implementare
Surse

Proprii

Surse

Externe

Total

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

alimentare cu apă în

Popeşti

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de alimentare cu

apă în Popeşti

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

reţea de alimentare cu

apă în Popeşti

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2008 250.000 1.500.000 1.750.0001. Înfiinţare reţea de

alimentare cu apă

în satele Popeşti,

Coruşu, Săliştea

Nouă, Suceagu,

Rădaia, Mera

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

2008 50.000 300.000 350.000
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alimentare cu apă în

Săliştea Nouă

realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de alimentare cu

apă în Săliştea Nouă

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

reţea de alimentare cu

apă în Săliştea Nouă

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

alimenatre cu apă în

Suceagu

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de alimentare cu

apă în Suceagu

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

reţea de alimentare cu

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2008 200.000 1.000.000 1.200.000
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apă în Suceagu

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

alimentare cu apă în

Rădaia

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de alimentare cu

apă în Rădaia

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

reţea de alimentare cu

apă în Rădaia

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2010 50.000 300.000 350.000

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

alimentare cu apă în

Mera

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

Cerere de finanţare

completată

2010 200.000 1.500.000 1.700.000
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reţea de alimenatare cu

apă în Mera

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

reţea de alimetare cu

apă în Mera

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

canalizare în Popeşti

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de canalizare în

Popeşti

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

reţea de canalizare în

Popeşti

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2009 150.000 1.050.000 1.200.0002. Înfiinţare reţea de

canalizare în

satele Popeşti,

Coruşu, Săliştea

Nouă, Suceagu,

Rădaia, Mera

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

2009 100.000 900.000 1.000.000
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canalizare în Coruşu realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de canalizare în

Coruşu

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

reţea de canalizare în

Coruşu

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

canalizare în Săliştea

Nouă

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de canalizare în

Săliştea Nouă

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

reţea de canalizare în

Săliştea Nouă

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2010 100.000 500.000 600.000



Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Baciu – Judeţul Cluj

106

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

canalizare în Suceagu

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de canalizare în

Suceagu

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

reţea de canalizare în

Suceagu

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2010 250.000 1.750.000 2.000.000

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

canalizare în Rădaia

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de canalizare în

Rădaia

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare Licitaţie publică

2010 100.000 600.000 700.000
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reţea de canalizare în

Rădaia

Lucrări efectuate în teren

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

canalizare în Mera

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de canalizare în

Mera

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

reţea de canalizare în

Mera

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2009 300.000 2.200.000 2.500.000

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

asfaltare străzi şi uliţe

în localitatea Popeşti

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

3. Asfaltare străzi şi

uliţe în satele

Popeşti, Coruşu,

Săliştea Nouă,

Suceagu, Rădaia,

Mera

Depunere proiect de

finanţare asfaltare

străzi şi uliţe în

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

2011 300.000 2.200.000 2.500.000
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localitatea Popeşti

Lucrări de asfaltare

străzi şi uliţe în

localitatea Popeşti

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

asfaltare străzi şi uliţe

în localitatea Coruşu

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare asfaltare

străzi şi uliţe în

localitatea Coruşu

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de asfaltare

străzi şi uliţe în

localitatea Coruşu

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2011 300.000 2.200.000 2.500.000

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

asfaltare străzi şi uliţe

în localitatea Săliştea

Nouă

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

2011 150.000 1.000.000 1.150.000
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Depunere proiect de

finanţare asfaltare

străzi şi uliţe în

localitatea Săliştea

Nouă

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de asfaltare

străzi şi uliţe în

localitatea Săliştea

Nouă

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

asfaltare străzi şi uliţe

în localitatea Suceagu

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare asfaltare

străzi şi uliţe în

localitatea Suceagu

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de asfaltare

străzi şi uliţe în

localitatea Suceagu

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2011 600.000 4.400.000 5.000.000
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Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

asfaltare străzi şi uliţe

în localitatea Rădaia

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare asfaltare

străzi şi uliţe în

localitatea Rădaia

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de asfaltare

străzi şi uliţe în

localitatea Rădaia

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2011 100.000 900.000 1.000.000

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

asfaltare străzi şi uliţe

în localitatea Mera

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare asfaltare

străzi şi uliţe în

localitatea Mera

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de asfaltare Licitaţie publică

2011 500.000 4.500.000 5.000.000
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străzi şi uliţe în

localitatea Mera

Lucrări efectuate în teren

Efectuarea

demersurilor pentru

realizarea proiectului

de reabilitare

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare şi obţinerea

finanţării

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

4. Reabilitare

drumuri laterale

Baciu

Lucrări de reabilitare

drumuri laterale

Baciu

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2010 1.000.000 2.500.000 3.500.000

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

de extindere reţea de

gaz în localitatea

Suceagu

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

5. Extindere reţea

de gaz în satele

Suceagu, Rădaia,

Mera

Depunere proiect de

extindere reţea de gaz

în localitatea Suceagu

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

2010 1.500.000 1.500.000
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Lucrări de extindere

reţea de gaz în

localitatea Suceagu

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

de extindere reţea de

gaz în localitatea

Rădaia

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

extindere reţea de gaz

în localitatea Rădaia

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de extindere

reţea de gaz în

localitatea Rădaia

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2010 1.500.000 1.500.000

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

de extindere reţea de

gaz în localitatea Mera

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

extindere reţea de gaz

Cerere de finanţare

completată

2010 1.500.000 1.500.000
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în localitatea Mera Cerere de finanţare depusă

Lucrări de extindere

reţea de gaz în

localitatea Mera

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

Întocmire studiu de

fezabilitate

Documentaţie depusă

Caiet de sarcini realizat

SF elaborat

Identificare surse de

finanţare

Bănci contactate pentru

împrumut

Depunere proiect de

finanţare

Cerere de finanţare

completată

Dosar de finanţare depus

Elaborare proiect

tehnic

Tronsoane identificate

Măsurători efectuate

Proiect elaborat

Avize şi acorduri obţinute

6. Extindere reţele

(apă, canalizare,

gaz) în cartierele

noi din Baciu

Realizare lucrare Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2011 3.500.000 3.500.000
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Efectuarea

demersurilor pentru

realizarea proiectului

de reabilitare

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare şi obţinerea

finanţării

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de reabilitare

drum Săliştea Nouă –

Chinteni

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2011 3.000.000 3.000.000

Efectuarea

demersurilor pentru

realizarea proiectului

de reabilitare

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare şi obţinerea

finanţării

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

7. Reabilitare drum

Săliştea Nouă –

Chinteni

şi Suceag –

Gilău

Lucrări de reabilitare

drum Suceag – Gilău

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2011 5.000.000 5.000.000

8. Achiziţionarea a Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2010 750.000 750.000
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fezabitate şi şi proiect

tehnic pentru achizi

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

trei mijloace de

transport in

comun pentru

comuna Baciu Depunere proiect de

finanţare

Completare cerere de

finanţare realizată;

Cereri de finanţare – depuse

Licitaţie publică

Achiziţie
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Direcţia strategică: Dezvoltarea mediului de afaceri

Costuri (RON)Nr.

crt.

Obiective specifice Denumirea

activităţilor

Paşi de întreprins pentru

realizarea activităţii

Termene de

implementare Surse

Proprii

Surse

Externe

Total

Intensificarea

legaturilor externe cu

localitatiile din Olanda

si Ungaria

Înfiinţarea ONG care sa

promoveze cultura

tradiţională şi schimburile

multiculturale

Identificarea

gospodăriilor care pot

practica agroturismul

Bază de date cu persoanele

care sunt interesate si

prezentare oportunităţi de

înfiinţare

1. Valorificarea

potenţialului

turismului

cultural din

localitatea

Mera

Înfiinţarea de pensiuni

agroturistice

Acordarea de facilităţi din

partea APL

Realizarea proiectelor de

finanţare

2009 - 2011 50.000/an 150.000

2. Încurajarea

meşteşugurilor locale

Încurajarea

artizanatului în

Identificarea

meşteşugarilor locali;

2009 50.000 50.000
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localitatea Mera Facilităţi oferite

meşteşugarilor, pentru

revigorarea acestei

activităţi tradiţionale;

Promovarea artei

tradiţionale artizanale

Organizarea de târguri şi

expoziţii cu vânzare;

Înfiinţarea unui

incubator de afaceri

Identificare spaţiu

Identificare fonduri pentru

amenajarea şi dotarea

spaţiului

Crearea de facilitaţi

pentru I.M.M.-uri

Pregatirea şi instruirea

personalului

Implicarea APL

Instruirea celor

interesaţi

Organizarea de cursuri de

instruire

3. Dezvoltarea

sectorului I.M.M.

Mediatizarea

programelor privind

facilitarea creării de

locuri de muncă

Mediatizarea acţiunii

Implicarea APL

2009 3.500 3.500 7.000

4. Atragerea Crearea unui centru de Angajarea a 70 de 2011 70.000.000 70.000.000
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investitorilor în zona excelenta „Polul

Ştiinţei”

persoane în acest centru
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Direcţia strategică: Construirea, modernizarea şi dotarea clădirilor publice

Costuri (RON)Nr.

crt.

Obiective specifice Denumirea

activităţilor

Paşi de întreprins pentru

realizarea activităţii

Termene de

implementare Surse

Proprii

Surse

Externe

Total

Întocmire proiect tehnic

şi alte acte necesare

construcţiei.

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, Proiect (cu

avize şi acorduri) realizat

Realizare lucrări

construcţie.

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

1. Înfiinţare sediu nou

primărie

Dotarea primăriei cu

mobilier şi aparatura

audio şi video modernă.

Licitaţie publică

Dotări primărie.

2011 200.000 1.300.000 1.500.000

Întocmire studiu de

fezabilitate şi proiect

tehnic pentru

construcţie cămin

cultural în Suceag

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi

acorduri) realizat

2. Înfiinţare cămin

cultural Baciu şi

Suceag

Depunere proiecte de

finanţare

Completare cerere de

finanţare realizată

Cereri de finanţare - depuse

2010 200.000 2.600.000 2.800.000
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Lucrări efectuate în

vederea construcţiei şi

dotării obiectivului

cămin cultural în satul

Suceag

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

Dotări cămin

Întocmire studiu de

fezabilitate şi proiect

tehnic pentru

construcţie cămin

cultural în Baciu

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi

acorduri) realizat

Depunere proiecte de

finanţare

Completare cerere de

finanţare realizată

Cereri de finanţare –

depuse

Lucrări efectuate în

vederea construcţiei şi

dotării obiectivului

cămin cultural în satul

Baciu

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

Dotări cămin

3. Înfiinţare Bază Întocmire studiu de Documentaţie realizată 2010 200.000 1.000.000 1.200.000
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fezabitate şi proiect

tehnic pentru înfiinţare

sală de sport în Popeşti

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi

acorduri) realizat

Depunere proiect de

finanţare prin programe

guvernamentale

Completare cerere de

finanţare realizată;

Cereri de finanţare –

depuse

sportivă în Popeşti

Realizare lucrări de

construcţie sală de

sport Popeşti

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

Întocmire proiect tehnic

pentru modernizare

bază sportivă Baciu

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, Proiect (cu

avize şi acorduri) realizat

4. Modernizare bază

sportivă Baciu

Realizare lucrări de

reabilitare bază sportivă

Baciu

Realizare plan modernizare

Efectuarea lucrărilor de

reabilitare

2009 100.000 500.000 600.000

Întocmire proiect tehnic

pentru modernizare

teren de sport Mera

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, Proiect (cu

avize şi acorduri) realizat

5. Modernizare teren de

sport Mera

Realizare lucrări de Realizare plan modernizare

2010 70.000 330.000 400.000
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reabilitare teren de

sport Mera

Efectuarea lucrărilor de

reabilitare

Întocmire studiu de

fezabitate şi proiect

tehnic pentru înfiintare

capelă mortuare la

biserica reformată din

Baciu

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi

acorduri) realizat

Depunere proiect de

finanţare

Completare cerere de

finanţare realizată

Cereri de finanţare –

depuse

6. Înfiinţare capele

mortuare la biserica

reformată din Baciu

Realizare lucrări de

construcţie a capelei

Licitaţie publică

Lucrări de construcţii

efectuate

2010 100.000 250.000 350.000

7. Înfiinţare capele

mortuare în satele

Suceag, Mera şi

Coruşu

Întocmire studiu de

fezabitate şi proiect

tehnic pentru înfiintare

capelă mortuare în satul

Suceag

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi

acorduri) realizat

2011 300.000 750.000 1.050.000
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Depunere proiect de

finanţare

Completare cerere de

finanţare realizată

Cereri de finanţare –

depuse

Realizare lucrări de

construcţie a capelei în

satul Suceag

Licitaţie publică

Lucrări de construcţii

efectuate

Întocmire studiu de

fezabitate şi proiect

tehnic pentru înfiintare

capelă mortuare în satul

Mera

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi

acorduri) realizat

Depunere proiect de

finanţare

Completare cerere de

finanţare realizată

Cereri de finanţare –

depuse

Realizare lucrări de

construcţie a capelei în

satul Mera

Licitaţie publică

Lucrări de construcţii

efectuate

Întocmire studiu de Documentaţie realizată
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fezabitate şi proiect

tehnic pentru înfiintare

capelă mortuare în satul

Coruşu

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi

acorduri) realizat

Depunere proiect de

finanţare

Completare cerere de

finanţare realizată

Cereri de finanţare –

depuse

Realizare lucrări de

construcţie a capelei în

satul Coruşu

Licitaţie publică

Lucrări de construcţii

efectuate

Identificare locaţie şi

fonduri necesare ce pot

fi atrase

Analizarea terenurilor

propuse şi alegerea soluţiei

optime

Alegerea soluţiei optime de

finanţare

Întocmirea documentaţiilor

necesare finaţării

8. Înfiinţare cimitir

Baciu-Popeşti

Realizare lucrări de

amenajare şi

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2012 3.000.000 3.000.000
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împrejmuire

Identificare fonduri

necesare ce pot fi atrase

pentru reabilitare

cimitire existente în

satele comunei

Alegerea soluţiei optime de

finanţare

Întocmirea documentaţiilor

necesare finaţării

9. Reabilitare cimitire

existente în satele

comunei

Lucrări efectuate în

vederea reabilitării

cimitire existente în

satele comunei

Reamenajarea spatiilor

comune , împrejmuirea şi

facilitarea accesului.

2010 500.000 500.000

Întocmire studiu de

fezabilitate şi proiect

tehnic înfiinţare

monument al eroilor în

Coruşu

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi

acorduri) realizat

Depunere proiect de

finanţare

Completare cerere de

finanţare realizată

Cereri de finanţare –

depuse

10. Înfiinţare monument

al eroilor în Coruşu şi

Săliştea

Lucrări efectuate în Licitaţie publică

2010 700.000 700.000
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vederea înfiinţării

monumentului eroilor

în Coruşu

Lucrări de construcţii

efectuate

Întocmire studiu de

fezabilitate şi proiect

tehnic înfiinţare

monument al eroilor în

Săliştea

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi

acorduri) realizat

Depunere proiect de

finanţare

Completare cerere de

finanţare realizată

Cereri de finanţare –

depuse

Lucrări efectuate în

vederea înfiinţării

monumentului eroilor

în Săliştea

Licitaţie publică

Lucrări de construcţii

efectuate

11. Înfiinţare muzeul

Bivolului în Mera

Întocmire studiu de

fezabitate şi proiect

tehnic pentru înfiinţare

muzeul Bivolului în

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi

acorduri) realizat

2010 500.000 500.000
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localitatea Mera

Depunere proiect de

finanţare

Completare cerere de

finanţare realizată

Cereri de finanţare –

depuse

Realizare lucrări de

construcţie muzeul

Bivolului în Mera

Licitaţie publică

Lucrări de construcţii

efectuate

Dotarea colecţiei

muzeale

Achiziţionare materiale

tradiţionale pentru

înfiinţare colecţiei

Întocmire studiu de

fezabitate şi proiect

tehnic pentru înfiintare

muzeul antichităţi

Baciu

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi

acorduri) realizat

12. Înfiinţare muzeul de

antichităţi Baciu

Depunere proiect de

finanţare

Completare cerere de

finanţare realizată

Cereri de finanţare –

depuse

2011 600.000 600.000
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Realizare lucrări de

construcţie muzeul

antichităţi Baciu

Licitaţie publică

Lucrări de construcţii

efectuate

Dotarea colectiei

muzeale

Achiziţionare materiale

tradiţionale pentru

înfiinţare colecţiei

Identificare fonduri

necesare ce pot fi atrase

pentru piaţă

agroalimentară în Baciu

Alegerea soluţiei optime de

finanţare

Întocmirea documentaţiilor

necesare finaţării

13. Înfiinţare piaţă

agroalimentară în

Baciu

Lucrări efectuate în

vederea costructiei

piaţă agroalimentară în

Baciu

Reamenajarea spatiilor

comune , împrejmuirea şi

facilitarea accesului.

2010 350.000 350.000
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Direcţia strategică: Cultivarea spiritului civic şi implicarea cetăţenilor

Costuri (RON)Nr.

crt.

Obiective specifice Denumirea

activităţilor

Paşi de întreprins pentru

realizarea activităţii

Termene de

implementare Surse

Proprii

Surse

Externe

Total

Informare cu scopul

creşterii spiritului

asociativ

Întâlniri publice pentru

încurajarea spiritului

asociativ

Mediatizare rezultate în

urma asocierilor

Realizare calendar cu

întâlniri cetăţeneşti

periodice

Grupuri de interese

identificate

Grupuri vulnerabile

identificate

Calendar întâlniri realizat

pe comunităţi

1. Întâlniri periodice de

informare a

cetăţenilor

Organizare de adunări

pentru informarea

cetăţenilor

Întâlniri pentru diseminarea

acţiunilor APL organizate

(lunar)

Sondaje de opinie,

2008 - 2013 500/an 3.000
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chestionare aplicate (1 dată

pe an)

Mediatizare exemple de

bună practică din alte

comunităţi

Întâlniri intercomunitare

realizate (1 pe an)

Expuneri exemple de bună

practică din alte comunităţi

– rezultate

Identificarea

potenţialului

pentru voluntariat

Consultare permanentă

2. Amplasarea unui

panou electronic de

informare la primărie

Montarea panoului in

curtea primăriei

Montarea panoului si

dotarea sa cu un ghid de

utilizare a.î. sa fie accesibil

tuturor.

2008 100.000 100.000

Demarare proceduri de

înregistrare

3. Înfiinţare ONG Identificare spaţiu pentru

sediu ONG

Depunere dosar înfiinţare

ONG la Ministerul Justiţiei

2008 4.000 4.000
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Direcţia strategică: Protecţia mediului

Costuri (RON)Nr.

crt.

Obiective specifice Denumirea

activităţilor

Paşi de întreprins pentru

realizarea activităţii

Termene de

implementare Surse

Proprii

Surse

Externe

Total

Obtinerea de avize

pentru Ecologizarea si

colmatarea Văii

Nadăşului

Curăţirea văii

Decolmatarea văii

Întărirea digului

1. Reabilitarea văii

Nadăşului si Popeşti

Ecologizarea şi

colmatarea Văii

Popeşti

Curăţirea văii colmatarea

văii

întărirea digului

2009 1.000.000 2.500.000 3.500.000

Întocmire studiu de

fezabilitate priviind

colectarea si stocarea

deşeurilor

Documentaţie depusă

Caiet de sarcini realizat

SF elaborat

Identificare surse de

finanţare

Bănci contactate pentru

împrumut

2. Introducerea

ecosistemului

Depunere proiect de

finanţare

Cerere de finanţare

completată

Dosar de finanţare depus

2009 3.000.000 3.000.000
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Elaborare proiect tehnic Tronsoane identificate

Măsurători efectuate

Proiect elaborat

Avize şi acorduri obţinute

Realizare lucrare Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

3. Educaţie ecologică Conştientizarea

populaţiei despre

importanţa protecţiei

mediului în care trăiesc

Organizarea de seminarii de

prezentarea importanţei

mediului în care trăiesc

2008 - 2013 1.000/an 6.000

Reamenajarea şi

crearea unor spaţii

verzi în comună

Plantarea de flori si arbori

noi, montarea de bănci si

amenajarea aleilor.

4. Amenajarea spatiilor

verzi din comună

Crearea de parcuri de

joacă pentru copii

Montarea unor accesorii

pentru locurile de joaca.

2010 1.000.000 1.000.000
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Direcţia strategică: Mediatizarea şi promovarea comunei Baciu

Costuri (RON)
Nr.

crt.

Obiective

specifice
Denumirea activităţilor

Paşi de întreprins pentru

realizarea activităţii

Termene de

implementare
Surse

locale

Surse

atrase

Total

Actualizare pagină web a

comunei Baciu

Achiziţie servicii de specialitete

Pagina WEB actualizată

2008 5.000 5.000

Realizare expoziţie web cu

meşteri populari

Contractare serviciu specializat

Expoziţie web realizată.

2008 3.000 3.000

1. Mediatizarea

comunei prin

mijloace

moderne

Promovare în mass-media a

comunei Baciu

Interviuri publicitare în presa

locală şi naţională

Anual

2008 - 2013

1.000/an 6.000

Realizare pliante de

promovare a potenţialului

turistic al comunei

Format pliante alcătuit

Contactare serviciu tipografic

Pliante realizate

Pliante distribuite

2008 - 2013 5.500 5.5002. Mediatizarea

potenţialului

turistic

Prezentare pe pagina web a

punctelor de atracţie

turistică

Profil turistic publicat în pagina

web

2008
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Capacitarea unui post TV

pentru realizarea de

reportaje locale

Identificare posturi TV

Invitaţii adresate posturi TV

Negociere condiţii realizare

reportaj

Reportaj realizat

2008 - 2013 10.000 10.000
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3.3.5.5 Seminarul implementării 2008 – 2009

Direcţia strategică: Modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurilor

Costuri (RON)
Nr.

Crt.

Obiective

specifice

Denumirea

activităţilor

Paşi de întreprins pentru

realizarea activităţii

Termene de

implementare
Surse

Proprii

Surse

Externe

Total

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

alimentare cu apă în

Popeşti

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de alimentare cu

apă în Popeşti

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

reţea de alimentare cu

apă în Popeşti

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2008 250.000 1.500.000 1.750.0001. Înfiinţare reţea de

alimentare cu apă

în satele Popeşti,

Coruşu, Săliştea

Nouă, Suceagu,

Rădaia, Mera

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

2008 50.000 300.000 350.000
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alimentare cu apă în

Săliştea Nouă

realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de alimentare cu

apă în Săliştea Nouă

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

reţea de alimentare cu

apă în Săliştea Nouă

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

alimenatre cu apă în

Suceagu

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de alimentare cu

apă în Suceagu

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

reţea de alimentare cu

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2008 200.000 1.000.000 1.200.000
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apă în Suceagu

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

canalizare în Popeşti

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de canalizare în

Popeşti

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

reţea de canalizare în

Popeşti

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2009 150.000 1.050.000 1.200.000

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

canalizare în Coruşu

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

2. Înfiinţare reţea de

canalizare în

satele Popeşti,

Coruşu, Săliştea

Nouă, Suceagu,

Rădaia, Mera

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de canalizare în

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

2009 100.000 900.000 1.000.000
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Coruşu

Lucrări de înfiinţare

reţea de canalizare în

Coruşu

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

Întocmire studiu

fezabilitate şi proiect

înfiinţare reţea de

canalizare în Mera

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi acorduri)

realizat

Depunere proiect de

finanţare înfiinţare

reţea de canalizare în

Mera

Cerere de finanţare

completată

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

reţea de canalizare în

Mera

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

2009 300.000 2.200.000 2.500.000
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Direcţia strategică: Dezvoltarea mediului de afaceri

Costuri (RON)Nr.

crt.

Obiective specifice Denumirea

activităţilor

Paşi de întreprins pentru

realizarea activităţii

Termene de

implementare Surse

Proprii

Surse

Externe

Total

Intensificarea

legaturilor externe cu

localitatiile din Olanda

si Ungaria

Înfiinţarea ONG care sa

promoveze cultura

tradiţională şi schimburile

multiculturale

Identificarea

gospodăriilor care pot

practica agroturismul

Bază de date cu persoanele

care sunt interesate si

prezentare oportunităţi de

înfiinţare

1. Valorificarea

potenţialului

turismului

cultural din

localitatea

Mera

Înfiinţarea de pensiuni

agroturistice

Acordarea de facilităţi din

partea APL

Realizarea proiectelor de

finanţare

2009 50.000 50.000

2. Încurajarea

meşteşugurilor locale

Încurajarea

artizanatului în

Identificarea

meşteşugarilor locali;

2009 50.000 50.000
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localitatea Mera Facilităţi oferite

meşteşugarilor, pentru

revigorarea acestei

activităţi tradiţionale;

Promovarea artei

tradiţionale artizanale

Organizarea de târguri şi

expoziţii cu vânzare;

Înfiinţarea unui

incubator de afaceri

Identificare spaţiu

Identificare fonduri pentru

amenajarea şi dotarea

spaţiului

Crearea de facilitaţi

pentru I.M.M.-uri

Pregatirea şi instruirea

personalului

Implicarea APL

Instruirea celor

interesaţi

Organizarea de cursuri de

instruire

3. Dezvoltarea

sectorului I.M.M.

Mediatizarea

programelor privind

facilitarea creării de

locuri de muncă

Mediatizarea acţiunii

Implicarea APL

2009 3.500 3.500 7.000
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Direcţia strategică: Construirea, modernizarea şi dotarea clădirilor publice

Costuri (RON)Nr.

crt.

Obiective specifice Denumirea

activităţilor

Paşi de întreprins pentru

realizarea activităţii

Termene de

implementare Surse

Proprii

Surse

Externe

Total

Întocmire studiu de

fezabilitate şi proiect

tehnic pentru

construcţie cămin

cultural în Suceag

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

Proiect (cu avize şi

acorduri) realizat

Depunere proiecte de

finanţare

Completare cerere de

finanţare realizată

Cereri de finanţare –

depuse

Lucrări efectuate în

vederea construcţiei şi

dotării obiectivului

cămin cultural în satul

Suceag

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

Dotări cămin

1. Înfiinţare cămin

cultural Baciu şi

Suceag

Întocmire studiu de

fezabilitate şi proiect

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, SF realizat

2009 200.000 2.600.000 2.800.000
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tehnic pentru

construcţie cămin

cultural în Baciu

Proiect (cu avize şi

acorduri) realizat

Depunere proiecte de

finanţare

Completare cerere de

finanţare realizată

Cereri de finanţare –

depuse

Lucrări efectuate în

vederea construcţiei şi

dotării obiectivului

cămin cultural în satul

Baciu

Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

Dotări cămin

Întocmire proiect tehnic

pentru modernizare

bază sportivă Baciu

Documentaţie realizată

Caiet de sarcini, Proiect (cu

avize şi acorduri) realizat

2. Modernizare bază

sportivă Baciu

Realizare lucrări de

reabilitare bază sportivă

Baciu

Realizare plan modernizare

Efectuarea lucrărilor de

reabilitare

2009 100.000 500.000 600.000
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Direcţia strategică: Cultivarea spiritului civic şi implicarea cetăţenilor

Costuri (RON)Nr.

crt.

Obiective specifice Denumirea

activităţilor

Paşi de întreprins pentru

realizarea activităţii

Termene de

implementare Surse

Proprii

Surse

Externe

Total

Informare cu scopul

creşterii spiritului

asociativ

Întâlniri publice pentru

încurajarea spiritului

asociativ

Mediatizare rezultate în

urma asocierilor

Realizare calendar cu

întâlniri cetăţeneşti

periodice

Grupuri de interese

identificate

Grupuri vulnerabile

identificate

Calendar întâlniri realizat

pe comunităţi

1. Întâlniri periodice de

informare a

cetăţenilor

Organizare de adunări

pentru informarea

cetăţenilor

Întâlniri pentru diseminarea

acţiunilor APL organizate

(lunar)

Sondaje de opinie,

chestionare aplicate (1 dată

2008 500 500
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pe an)

Mediatizare exemple de

bună practică din alte

comunităţi

Întâlniri intercomunitare

realizate (1 pe an)

Expuneri exemple de bună

practică din alte comunităţi

– rezultate

Identificarea

potenţialului

pentru voluntariat

Consultare permanentă

2. Amplasarea unui

panou electronic de

informare la primărie

Montarea panoului in

curtea primăriei

Montarea panoului si

dotarea sa cu un ghid de

utilizare a.î. sa fie accesibil

tuturor.

2008 100.000 100.000

Demarare proceduri de

înregistrare

3. Înfiinţare ONG Identificare spaţiu pentru

sediu ONG

Depunere dosar înfiinţare

ONG la Ministerul Justiţiei

2008 4.000 4.000
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Direcţia strategică: Protecţia mediului

Costuri (RON)Nr.

crt.

Obiective specifice Denumirea

activităţilor

Paşi de întreprins pentru

realizarea activităţii

Termene de

implementare Surse

Proprii

Surse

Externe

Total

Obtinerea de avize

pentru Ecologizarea si

colmatarea Văii

Nadăşului

Curăţirea văii

Decolmatarea văii

Întărirea digului

1. Reabilitarea văii

Nadăşului si Popeşti

Ecologizarea şi

colmatarea Văii

Popeşti

Curăţirea văii colmatarea

văii

întărirea digului

2009 1.000.000 2.500.000 3.500.000

Întocmire studiu de

fezabilitate priviind

colectarea si stocarea

deşeurilor

Documentaţie depusă

Caiet de sarcini realizat

SF elaborat

Identificare surse de

finanţare

Bănci contactate pentru

împrumut

2. Introducerea

ecosistemului

Depunere proiect de

finanţare

Cerere de finanţare

completată

Dosar de finanţare depus

2009 3.000.000 3.000.000
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Elaborare proiect tehnic Tronsoane identificate

Măsurători efectuate

Proiect elaborat

Avize şi acorduri obţinute

Realizare lucrare Licitaţie publică

Lucrări efectuate în teren

3. Educaţie ecologică Conştientizarea

populaţiei despre

importanţa protecţiei

mediului în care trăiesc

Organizarea de seminarii de

prezentarea importanţei

mediului în care trăiesc

2008 1.000 1.000
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Direcţia strategică: Mediatizarea şi promovarea comunei Baciu

Costuri (RON)
Nr.

crt.

Obiective

specifice
Denumirea activităţilor

Paşi de întreprins pentru

realizarea activităţii

Termene de

implementare
Surse

locale

Surse

atrase

Total

Actualizare pagină web a

comunei Baciu

Achiziţie servicii de specialitete

Pagina WEB actualizată

2008 5.000 5.000

Realizare expoziţie web cu

meşteri populari

Contractare serviciu specializat

Expoziţie web realizată.

2008 3.000 3.000

1. Mediatizarea

comunei prin

mijloace

moderne

Promovare în mass-media a

comunei Baciu

Interviuri publicitare în presa

locală şi naţională

2008 1.000 1.000

Realizare pliante de

promovare a potenţialului

turistic al comunei

Format pliante alcătuit

Contactare serviciu tipografic

Pliante realizate

Pliante distribuite

2008 900 9002. Mediatizarea

potenţialului

turistic

Prezentare pe pagina web a

punctelor de atracţie

turistică

Profil turistic publicat în pagina

web

2008
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Capacitarea unui post TV

pentru realizarea de

reportaje locale

Identificare posturi TV

Invitaţii adresate posturi TV

Negociere condiţii realizare

reportaj

Reportaj realizat

2008 1.600 1.600
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3.3.5.6 Analiza factorilor de decizie

Factorul de

decizie

Care sunt

aşteptările

factorului de

decizie?

Ce facem pentru a

îndeplinii aşteptările

factorului de decizie?

Ce se va întâmpla dacă

aşteptările acestuia nu

sunt îndeplinite?

În ce mod ne

influenţează

factorul de

decizie?

Care sunt

aşteptările

noastre faţă de

factorul de

decizie

analizat?

Importanţa lui

pentru

succesul

proiectului

1 - puţin

important

2 - important

3 - foarte

important

Administraţia

Publică Locală

APL

Realizarea

Planului Strategic

de Dezvoltare

Dezvoltarea

durabilă a

localităţii

Respectarea strategiei

elaborate

Oferirea de informaţii

periodice despre stadiul

acţiunii

Implicare activă

Solicitarea corectării

strategiei elaborate

Intervenţie/ participare

la corectare strategiei

Suspendarea sprijinului

financiar până la

soluţionarea problemei

În mod esenţial

fără contribuţia

financiară a

acesteia nu se pot

îndeplini

obiectivele

Transparenţă

Susţinere

financiară

Cooperare

3
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Agenţi

Economici

Promovarea

imaginii firmei

Accesarea de

fonduri, finanţări

O mai bună

colaborare cu

autorităţile

Informări despre

proiecte, programe de

finanţare

Cooperare în realizarea

proiectelor publicitate

Nu va participa din

punct de vedere

financiar

Nu se va implica

Va pune în pericol

realizarea unuia/mai

multor proiecte

Contribuţia

financiară a

acestora

influenţează

amploarea

acţiunilor

Neimplicarea

acestui factor de

decizie poate duce

la pierderea mai

multor proiecte

Cooperare

Să îşi folosească

resursele în

sprijinul

realizării

obiectivelor

3

Organizaţii

nonguvername

ntale - ONG

Promovarea

obiectivelor

acestora

Sprijin pentru

activităţile

desfăşurate

Armonizare interese

ONG – comunitate

Neimplicare în

accesarea unor finanţări

specifice

Riscul nerealizării

impactului dorit asupra

unor grupuri ţintă

specifice

Indirect O bună

colaborare

Suport tehnic şi

uman în

realizarea

obiectivelor

specifice

2
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Biserica

O bună

convieţuire a

oamenilor

Solicitarea sprijinului

ori de câte ori e necesar

Implicare activă

Nu ne va ajuta în

dezvoltarea spiritului

civic al cetăţeanului

La nivelul

mentalităţi

grupului ţintă

O bună

implicare în

viaţa

comunităţii

3

Instituţii de

învăţământ

Să promoveze şi

să educe tinerii în

spiritul

competiţiei şi al

implicării în viaţa

societăţii civile

Comunicare şi

informare permanentă

Generaţia tânără

neimplicată

În mod esenţial

Implicarea acestui

factor conduce la

reuşită

Implicare activă

în dezvoltarea

imaginii

comunei

Conştientizarea

şi implicarea

directă a

tinerilor,

beneficiari

direcţi ai

dezvoltării

durabile

3
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Mass Media

Să se realizeze o

campanie

transparentă,

amplă şi realistă,

pe termen lung cu

rezultate

cuantificabile

Ne îndeplinim strategia

mediatizând fiecare

acţiune pe care o

desfăşuram

Facem publice

planurile strategice

Dovedim transparenţă

Riscul unei imagini

deformate a procesului

de dezvoltare durabilă

Neimplicare activă a

grupurilor ţintă, datorată

lipsei comunicării.

În mod esenţial

deoarece el este

cel care

influenţează în

modul cel mai

sigur şi amplu

grupul ţintă

O colaborare

fructuoasă
3

Consiliul

Judeţean Cluj

Dezvoltarea

durabilă a zonei

Implicare

Informare

Consultare permanentă

Solicitarea sprijinului

pentru proiecte locale

Cerere permanentă în

mediatizarea zonei

Întârzieri în realizarea

unor proiecte

Depăşirea termenului

propus în realizarea

obiectivelor

Direct

Acordare de

avize, aprobări

Implicare

financiară

Lobby pe lângă

celelalte

instituţii

3
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Instituţia

Prefectului

Cluj

Dezvoltarea

durabilă a zonei

Consultare si informare

permanentă
Susţinere insuficientă Indirect

Susţinerea şi

promovarea

zonei

2

Agenţia

Naţională

pentru

Ocuparea

Forţei de

Muncă

Ocuparea forţei

de muncă

Informare

Consultare

Accesare fonduri

Îngreunarea procesului

de ocupare a forţei de

muncă disponibile

Indirect

Transparenţă;

Furnizare de

informaţii

2

Direcţia de

Muncă şi

Solidaritate

Socială şi a

Familiei

Extinderea şi

susţinerea

permanentă a

serviciilor sociale

Promovare proiecte de

interes social
Neimplicare Direct

Sprijin

Cooperare

2

Direcţia

Judeţeană de

Cultură

Organizarea

manifestărilor şi

evenimentelor

culturale

Respectarea planului

strategic elaborat

Implicare activă

Neimplicare Indirect

Sprijin

Colaborare

2

Apele

Romane

Îndeplinirea

standardelor de

Colaborare Va pune în pericol

realizarea unor proiecte
Indirect

Colaborare
2
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mediu Implicare . Implicare in

rezolvarea

problemelor
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CAPITOLUL IV 

IMPLEMENTARE 

 

Necesităţi locale pentru care s-au identificat surse de finanţare 

Direcţia 

Strategică

Obiectiv de realizat Necesar 

fonduri (RON) 

Potenţiale surse de 

finanţare 

Înfiinţare reţea de 

alimentare cu apă în 

în  satele Popeşti, 

Coruşu, Săliştea 

Nouă, Suceagu, 

Rădaia, Mera  

7.000.000 FEADR – Măsura 322 – 

proiect integrat 

Înfiinţare reţea de 

canalizare în satele 

Popeşti, Coruşu,

Săliştea Nouă,

Suceagu, Rădaia, 

Mera 

7.000.000 FEADR – Măsura 322 – 

proiect integrat  

Asfaltare străzi şi

uliţe în satele Popeşti, 

Coruşu, Săliştea 

Nouă, Suceagu, 

Rădaia, Mera 

10.000.000 FEADR – Măsura 322 – 

proiect integrat  

Reabilitare drumuri 

laterale  

Baciu 

5.000.000 FEADR – Măsura 322 – 

proiect integrat  

Modernizarea, 

reabilitarea şi

dezvoltarea 

infrastructurilor

Extindere reţea de 

gaz în satele 

Suceagu, Rădaia, 

Mera 

5.000.000 FEADR – Măsura 322 – 

proiect integrat  
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Extindere reţele (apă,

canalizare, gaz) în 

cartierele noi din 

Baciu 

6.000.000 FEADR – Măsura 322 – 

proiect integrat 

Reabilitare drum 

Săliştea Nouă –

Chinteni şi Suceag –  

Gilău

8.000.000 FEADR – Măsura 322 – 

proiect integrat ADI 

Dezvoltarea 

mediului de 

afaceri 

Identificarea 

gospodăriilor care pot 

practica agroturismul 

şi organizarea de 

cursuri de calificare 

în turism. 

5.000 

 

Fonduri ANT şi

Consiliul Local Baciu 

 

Înfiinţare sediu nou 

primărie 

1.500.000 FEADR – Măsura 322 

şi Consiliul Local Baciu 

Înfiinţare cămin 

cultural Baciu şi

Suceag 

2.800.000 Consiliul Local Baciu şi

fonduri europene 

 

Înfiinţare Bază

sportivă în Popeşti 

1.200.000 Consiliul Local Baciu şi

FEADR – Măsura 322 

Modernizare bază

sportivă Baciu 

600.000 Consiliul Local Baciu şi

fonduri europene 

Modernizare teren de 

sport Mera 

400.000 Consiliul Local Baciu şi

fonduri europene 

Construirea, 

modernizarea şi

dotarea 

clădirilor 

publice 

Amplasarea unui 

panou electronic de 

informare la primărie 

100.000 Consiliul Local Baciu şi

fonduri europene 

Stabilirea şi

reabilitarea 

obiectivelor 

Amenajarea unor 

spaţii de joacă pentru 

copii 

150.000 Consiliul Local Baciu şi

FEADR – Măsura 322 
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sociale la nivelul 

comunităţii 

Infrastructura pentru 

romi 

1.000.000 Phare 2006 

Mediatizarea şi

promovarea 

comunei Baciu 

Actualizare pagină

web a comunei Baciu 

3.000 Consiliul Local Baciu 

Necesităţi pentru care nu s-au identificat resurse până în acest moment  

Necesitate identificată Paşi ce pot fi realizaţi de comunitate 

Achiziţionarea a trei mijloace de transport 

in comun pentru comuna Baciu 

Demersuri – Consiliul Judeţean 

Identificare fonduri U.E. 

Înfiinţare capele mortuare Baciu, Suceag, 

Mera şi Coruşu

Identificare surse de finantare 

Alocări de la bugetul local 

Înfiinţare cimitir Baciu-Popeşti Locaţie identificată

Identificre sursa de finanţare 

Înfiinţare monument al eroilor în Coruşu şi

Săliştea 

Locaţie identificată

Identificre sursa de finanţare 

Înfiinţare muzeul Bivolului în Mera 

 

Demersuri Consiliul Judeţean 

Identificre sursa de finanţare 

Înfiinţare muzeul de antichităţi Baciu 

 

Demersuri Consiliul Judeţean 

Identificre sursa de finanţare 

Reabilitarea văii 

Nadăşului si Popeşti  

Demersuri – Compania de Apa Someş

Alocări de la bugetul local 

Înfiinţare piaţă agroalimentară în Baciu 

 

Identificare surse de finantare 

Alocări de la bugetul local 

Amenajarea spatiilor verzi din comună Locaţie identificată

Identificre sursa de finanţare  

Introducerea ecosistemului Demersuri – Consiliul Judeţean 

Identificare fonduri U.E. 
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CAPITOLUL V 

PARTENERIAT 

 

5.1 Parteneriate existente 

 Primăria Baciu are în desfăşurare, la momentul elaborării Planului Strategic de 

Dezvoltare Socio-Economică, o serie de parteneriate pentru diverse acţiuni de sprijin 

comunitar şi dezvoltare a capacităţii administrative. Organizaţiile partenere sunt: 

- Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest 

- Consiliul Judeţean Cluj 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Someş – Nadăş 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Someş – Tisa 

- World Vision – care are în îngrijire un număr de 200 familii 

 5.2 Oportunităţi noi de parteneriat 

 Primăria Baciu prezintă o atitudine deschisă şi cooperantă pentru identificarea de 

noi oportunităţi de parteneriat cu diverse organizaţii pentru realizarea unor proiecte 

comune, în vederea îmbunătăţirii comunicării cu cetăţenii comunei, a identificării unor 

surse de finanţare pentru proiecte comune de infrastructură, a organizării unor 

evenimente de interes local, precum şi de creare a mijloacelor de dezvoltare comunitară,

de valorificare şi de promovare a potenţialului turistic ridicat al comunei. 

 Realizarea unor proiecte de infrastructură este posibilă prin asocierea cu comune 

învecinate, în vederea înfiinţări unor Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, pentru 

realizarea în comun a unor proiecte de infrastructură, cum ar fi: reţele de alimentare cu 

apă, reţele de canalizare sau drumuri de legătură între localităţi ale comunelor din 

asociaţie.  

 Comunele învecinate cu care există posibilitatea constituirii unor Asociaţii de 

Dezvoltare Intercomunitară sunt Gârbău, Sânpaul şi Gilău. Prin intermediul Asociaţiilor 

de Dezvoltare Intercomunitară care vor fi infiinţate, se vor realiza proiecte de 

infrastructură, de alimentare cu apă, canalizare şi drumuri. 

 De asemenea, pentru realizarea unor evenimente de interes local şi a creşterii 

gradului de implicare a administraţiei în relaţia cu cetăţenii pot fi realizate parteneriate 
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cu diverse ONG-uri care să sprijine administraţia locală în demersurile ei de apropiere 

de cetăţean şi de dezvoltare a spiritului civic al cetăţenilor. 

 Comunitatea rromă, având un mare număr de reprezentanţi, cu precădere în 

localitatea Baciu, este un segment al populaţiei care necesită o atenţie specială, datorită,

în principal, condiţiilor specifice de viaţă. Agenţia Naţională pentru Romi poate deveni 

un partener solid în vederea realizării şi implementării unor programe de dezvoltare a 

infrastructurii zonelor locuite de rromi. 
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CAPITOLUL VI 

GHID LEGISLATIV 

 

6.1 Legislaţie generală privind gestionarea asistenţei comunitare 

nerambursabile 

- H.G. nr. 497 din 01/04/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru 

coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale 

- H.G. nr. 1179 din 29/07/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru 

coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale 

- H.G. nr. 2001 din 16/11/2004 pentru modificarea art. 18 din Hotărârea 

Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru 

coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale 

- H.G. nr. 128 din 29/01/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, 

implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale 

- H.G. nr. 577 din 13/06/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, 

implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale 

- Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regională în România 

H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului 

National de Dezvoltare 

- H.G. nr. 1200 din 29/07/2004 pentru constituirea, organizarea si funcţionarea 

Comitetului naţional de coordonare a procesului de pregătire pentru 

gestionarea instrumentelor structurale 

- H.G. nr. 386 din 25/04/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Economiei şi Finanţelor 

- H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale 
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6.2 Legislaţie în domeniul achiziţiilor publice 

- O.U.G. nr. 34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii 

- Legea nr. 337 din 17/07/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii  

- Legea nr. 128 din 05/05/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a

contractelor de concesiune de servicii 

- H.G. nr. 925 din 19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la tribuirea contractelor de achiziţie publică din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

- H.G. nr. 1337 din 27/09/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr. 

925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune 

de servicii 

- H.G. nr. 71 din 24/01/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări 

publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de

urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 

publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 

concesiune de servicii 

- Ordinul ANRMAP nr. 155 din 02/10/2006 privind aprobarea Ghidului 

pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică
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- Ordinul ANRMAP nr. 183 din 03/11/2006 privind aplicarea dispoziţiilor 

referitoare la contractul de publicitate media 

- H.G. nr. 1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin 

mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 

privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii 

- H.G. nr. 525 din 30/05/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

- H.G. nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor 

- O.U.G. nr. 74 din 29/06/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

- Legea nr. 111 din 27/04/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 

Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice 

- O.U.G. nr. 30 din 12/04/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor 

procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie 

publică

Legea nr. 228 din 04/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale 

aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

- H.G. nr. 942 din 19/07/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare 

a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică

- Ordinul M.F.P nr. 175 din 05/02/2007 pentru aprobarea Manualului 

operaţional pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii 

contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări 

publice si a contractelor de concesiune de servicii - modelul si conţinutul 

formularelor si documentelor utilizate 
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6.3 Legislaţie în domeniul ajutorului de stat 

- O.U.G. nr. 117 din 21/12/2006 privind procedurile naţionale în domeniul 

ajutorului de stat 

- Legea nr. 137 din 17/05/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul 

ajutorului de stat 

- H.G. nr. 1164 din 26/09/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis 

pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor 

6.4 Legislaţie în domeniul finanţelor publice 

- Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanţele publice 

- Legea nr. 314 din 08/07/2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr. 

500/2002 privind finanţele publice 

- H.G. nr. 1865 din 21/12/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind 

competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiţii noi 

- Legea nr. 96 din 21/04/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor – 

modifică art. 61 din Legea 500/2002 

- Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finanţele publice locale  

- H.G. nr. 1213 din 06/09/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare 

a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private 

6.5 Legislaţie privind cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei 

comunitare nerambursabile alocate României 

- O.G. nr. 29 din 31/01/2007 privind modul de alocare a instrumentelor 

structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, 

inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate 

în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru 

obiectivul convergenţă 

- Legea nr. 249 din 12/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a 

prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din 

Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în 
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gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 

convergenţă 

- Ordin MEF nr. 911 din 10/08/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul 

de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării 

alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în 

bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi

utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi

completări prin Legea nr. 249/2007 

6.6 Legislaţie privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare 

- O.G. nr. 79 din 28/08/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor 

comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate 

necorespunzător 

- Legea nr. 529 din 11/12/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a

fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 

- O.G. nr. 94 din 26/08/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare 

- O.G. nr. 53 din 25/08/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în 

domeniul bugetar şi al contabilităţii publice 

- O.G. nr. 12 din 31/01/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor 

comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate 

necorespunzător 

- Legea nr. 205 din 02/07/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

12/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a

fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător 

- H.G. nr. 1510 din 18/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi

recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare 

aferente utilizate necorespunzător 
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- H.G. nr. 2396 din 21/12/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind 

controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de 

cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1.510/2003 

- H.G. nr. 1358 din 27/09/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor 

metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind 

controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de 

cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1.510/2003 
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CAPITOLUL VII 

ABREVIERI. GLOSAR TERMENI 

 

APL - Administraţia Publică Locală

CL - Consiliul Local 

CO - Comitetul Organizaţional 

OUG - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României 

HG - Hotărâre de Guvern 

HCL - Hotărâre a Consiliului Local 

CDSE - Comitetul de Dezvoltare Strategică Socio-Economică

DC - Drum Comunal 

DJ - Drum Judeţean 

DN - Drum Naţional 

PND - Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013 

CSNR - Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 - 2013 

PNDR - Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală

FEADR - Fondul European pentru Agricultură Dezvoltare Rurală

FEP - Fondul European pentru Pescuit 

FSE - Fondul Social European 

FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

SAPARD - Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural 

Development: este unul din trei instrumente ale Uniunii 

Europene, pentru a sprijini pregătirile de aderare ale ţărilor din 

Europa Centrală şi în din Europa de Est. Acest program se 

concentrează în mod special pe domeniul agriculturii. 

ISPA - Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare 

PHARE - Pologne et Hongrie - Aide á Restructuration Economique: 

este un program lansat de Comunitatea Europeană în 1990, 

având ca destinaţie Polonia şi Ungaria. Ulterior el s-a extins şi

la celelalte state din Europa Centrală şi de Est candidate la 
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aderarea la UE, devenind principalul instrument de asistenţă 

financiară şi tehnică oferit de UE pentru restructurarea 

economiilor acestor ţări şi crearea infrastructurii necesare 

aderării la Uniunea Europeană.

APIA - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

APDRP - Agenţia pentru Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

CRPDRP - Centrul Regional pentru Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

OJPDRP - Oficiul Judeţean pentru Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit 

IMM - Intreprinderi Mici şi Mijlocii 

ONG - Organizaţie Non-Guvernamentală

SF - Studiu de fezabilitate 

PT - Proiect Tehnic 

PUG - Plan Urbanistic General 

PUZ - Plan Urbanistic Zonal 

PUD - Plan Urbanistic de Detaliu 

CU - Certificat de Urbanism 

AC - Autorizaţie de Construcţie 

PSI - Prevenirea şi Stingerea Incendiilor 

SWOT - Puncte tari, Puncte Slabe, Oportunităţi şi Ameninţări 

Măsura - mijlocul prin care se implementează o prioritate, asigurând 

cadrul co-finanţării proiectelor. Unei măsuri i se alocă o

contribuţie din partea Comunităţii Europene şi a României 

precum şi un set de obiective specifice (prezentate în Fişa

tehnică a măsurii). 

Submăsura - reprezintă componenta unei măsuri care are la rândul ei 

obiective specifice; precizează clar detaliile specifice fiecărui 

tip de investiţie în parte. 

Spaţiul rural - reprezintă spaţiul administrativ din România definit conform 

legislaţiei naţionale în vigoare. 

Criterii de 

eligibilitate 

- condiţii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către 

potenţialul beneficiar la întocmirea proiectului pentru a putea 

fi selectat în vederea acordării fondurilor nerambursabile 
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SAPARD sau FEADR. Criteriile de eligibilitate generale ale 

măsurii şi cele specifice ale submăsurilor sunt menţionate în 

Fişa tehnică disponibilă ca Anexă la Ghidul Solicitantului. 

Cheltuieli 

eligibile 

- cheltuieli care pot fi co-finanţate prin Programul SAPARD, 

prin FEADR sau FEP. Pentru a fi considerate eligibile în 

contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească

următoarele condiţii:  

· să fie necesare pentru desfăşurarea proiectului, să fie 

prevăzute în cadrul contractului de finanţare şi să fie în 

conformitate cu principiile unui management financiar solid;  

· să fie efectiv realizate pe perioada execuţiei proiectului 

şi să respecte prevederile din Contractul de finanţare, cu 

excepţia studiilor de fezabilitate şi a studiilor conexe (studii 

tehnice, economice, plan de afaceri, avize, autorizaţii, 

acorduri, taxe legale aferente acestora) a căror cheltuială poate 

fi făcută înainte de semnarea contractului de finanţare dar 

după emiterea Deciziei Comisiei Europene prin care se va 

acorda managementul fondurilor SAPARD pentru România.  

· să figureze în registrele contabile ale beneficiarului, să

fie identificabile şi verificabile şi să fie susţinute de originalele 

actelor de plată justificative. 

Beneficiar - persoană juridică/persoană fizică autorizată care a realizat un 

proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare 

cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR. 

Potenţial 

beneficiar 

- persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă

(care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin FEADR) pentru 

accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un

contract de finanţare cu APDRP. 

Contribuţia 

publică

- fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor Programului 

după contractarea proiectului şi după realizarea primelor 
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investiţii; este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene 

(75%) şi a Guvernului României (25%) şi acoperă 50% din 

valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Contribuţia 

privată

- o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară

obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi

pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului 

proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit 

procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, 

variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de

tipul investiţiei propuse spre finanţare. 

Valoarea 

eligibilă a

proiectului 

- reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau 

lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile 

precizată în Ghidul Solicitantului şi care pot fi decontate prin 

FEADR; procentul de cofinanţare publică şi privată se 

calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului. 

Valoarea 

neeligibilă a

proiectului 

- reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau 

lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile 

precizată în Ghidul Solicitantului şi, ca atare, nu pot fi 

decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate 

în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică;

cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de 

către beneficiarul proiectului. 

Valoarea totală

a proiectului 

- suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, 

servicii şi/sau lucrări. 
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CAPITOLUL VIII 

ANEXE 

ANEXA 1 – Rezultatele cercetării efectuate la nivelul comunei Baciu prin 

intermediul chestionarelor 

 
1. Localitatea din care este respondentul 

Locuiţi în localitatea?

49%

16%

17%

6%

6%
3%3%

Baciu
Suceagu
Mera
Popeşti
Corusu
Săliştea Nouă
Rădaia

2. Repartizarea cetăţenilor pe categorii sociale 

În care dintre următoarele categorii vă regăsiţi?

4%

43%

5%5%

33%

1%4% 5%
Patron
Salariat
Agricultor
Şomer
Pensionar
Beneficiar de ajutor social
Elev/Student
Alta
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3. Structura comunităţii după numărul de membrii ai familiei 

Câţi membrii are familia dumneavoastră?

6%

20%

29%

35%

7% 2%1%

Unul
Doi
Trei
Mai mult de trei
Mai mult de cinci
Mai mult de 7
Mai mult de 10

4. Nivelul studiilor populaţiei 

Care este nivelul studiilor dvs.?

7%

24%

24%

24%

8%

12% 1%

Primare
Gimnaziale
Şcoala profesională
Liceale
Postliceale
Universitare
NR
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5. Sursa veniturilor populatiei 

Care este principala dvs. sursă de venit?

44%

5%5%

34%

3%
8% 1%

Salariu
Profit
Agricultura
Pensie
Ajutor social
Alta
NR

6. Situaţia veniturilor populaţiei 

Care este venitul lunar pe familia/gospodăria dumneavoastră

4%
11%

30%

18%

11%

17%

9%

Mai mic de 300 RON
Mai mic de 500 RON
Mai mic de 1000 RON
Mai mic de 1500 RON
Mai mic de 2000 RON
Peste 2000 RON
NR
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7. Interacţiunea dintre populaţie şi administraţia locală

Aţi solicitat, în ultimii 2 ani, sprijinul administraţiei locale în 
locale în vreo problemă?

20%

76%

4%

DA
NU
NS/NR

8. Frecvenţa solicitării sprijinului autorităţilor locale 

Frecvenţa solicitării sprijinului autorităţilor locale

5% 2%
11%

82%

O dată
De două ori
De mai multe ori
NS/NR
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9. Situatia pentru care s-a solicitat sprijin 

Menţionaţi o situaţie pentru care aţi solicitat sprijinul 
autorităţilor locale

5% 1%2%1%
7%

6%

1%

77%

Socială

Materială

Reclamaţii

Sugestii

Administrativă (eliberare acte,
etc.)
Retrocedare

Subvenţii pentru agricultură

NS/NR

10. Reacţia administraţiei publice locale 

Situaţia a fost rezolvată?

9%

11%

3%

77%

DA
NU
Parţial
NR
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11. Gradul de satisfacţie asupra nivelului implicării autorităţilor locale în 

problemele comunei 

Sunteţi mulţumit(ă) de implicarea autorităţilor locale în 
problemele comunei

10%

19%

31%

24%

15%
1%

Deloc 
Puţin
Aşa şi aşa
Se poate şi mai bine 
Bine, foarte bine
NS/NR

12. Viziunea asupra implicării autorităţilor în rezolvarea problemelor comunei 

Cine credeţi că ar trebui să se implice în rezolvarea 
problemelor comunei?

42%

42%

11%

1%1%2%0%1%

Primăria
Primarul
Consilierii
Angajaţii primăriei
Preotul
Cetăţenii
Instituţiile judeţene
NS/NR
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13. Necesitatea unei schimbari in comuna 

Consideraţi că ar trebui să se schimbe ceva pentru ca 
dumneavoastră personal să trăiţi mai bine?

59%

38%

3%

DA
NU
NS/NR

14. Principalele necesităţi ale comunei 

Principalele necesităţi ale comunei

21%

11%

13%

5%2%5%
1%0%1%

41%

Material

Social

Administrativ

Infrastructura comunală

Utilităţi

Transportul

Recreere (spaţii de joacă, cămin
cultural etc.)
Construirea unui lăcaş de cult

Căbinet medical

NS/NR
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15. Alimentarea cu apă

Alimentarea cu apă

20%

60%

15%
3%2%

Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia

16. Alimentarea cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrică

34%

53%

11%
1%1%

Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia
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17. Sistemul educativ 

Accesul copiilor la servicii de educaţie

5%

62%

19%

6%
8%

Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia

18. Reţeaua de drumuri şi străzi 

Starea drumurilor interne sau care leagă localitatea cu 
exteriorul

6%

29%

39%

25%

1%

Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia
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19. Sistemul de sănătate 

Accesul la servicii de sănătate

8%

62%

20%

7% 3%

Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia

20. Accesul la telefon functional 

Accesul la telefon funcţional

46%

48%

3%1%2%

Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia
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21. Sistemul de transport în comun 

Tansportul în comun

6%

51%
30%

11%
2%

Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia

22. Accesul la srvicii sociale 

Accesul la servicii sociale

1%
16%

24%

27%

32% Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia
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23. Accesul la informaţie 

Accesul la informaţie

52%
41%

5% 1%1%

Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia

24. Posibilităţi de recreere 

Care este situaţia comunei din perspectiva posibilităţilor de 
recreere?

5%

22%

35%

33%

5%

Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia
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25. Perspectiva culturii şi sportului 

Starea spaţiilor destinate activităţilor cultural sportive

1%

27%

36%

30%

6%

Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia

26. Curăţenia 

Curăţenia şi îngrijirea localităţii

3%

42%

39%

15%
1%

Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia
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27. Agricultura 

Veniturile obţinute din agricultură

0% 6%

28%

36%

30%
Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia

28. Venituri obtiute din alte surse 

Posibilitatea de a obţine venituri şi din alte surse

1% 9%

30%

39%

21%

Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia
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29. Aprovizionarea 

Aprovizionarea cu alimente de bază

24%

66%

6% 3%1%

Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia

30. Achiziţionarea 

Posibilitatea de a cumpăra produse nealimentare

7%

33%

38%

19%

3%

Foarte bună
Bună
Proastă
Foarte proastă
NS/Nu pot aprecia


