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CUVÂNTUL PRIMARULUI
Datorită proceselor de globalizare, comunitățile locale sunt supuse unor schimbări
majore. Întregul proces birocratic, al cărui beneficiar este cetățeanul, este influențat
din ce în ce mai mult, de creșterea complexității actului decizional. Datorită lipsei de
cunoaștere și inițiativă din cadrul administrației, comunitățile riscă să devină din ce
în ce mai dificil de organizat. Relaţiile dintre diverse funcţiuni economice din
interiorul comunităţii devin din ce în ce mai formale. Transformarea comunității, din
satul în care toți locuitorii se cunosc și se înrudesc, într-un punct de intersectare al
întâlnirilor social-economice indispensabile creșterii calității vieții, este tot mai
vadită. Din dorința de a oferi celor care își îndreaptă cu speranță privirile spre noi, un
viitor plin de speranță, suntem datori să raspundem atât provocărilor trecutului, cât
și celor ale viitorului. Toate acestea în spiritul tradiţiei în care am crescut noi şi în
care dorim să crească și copiii noştri. Pentru înfăptuirea acestor deziderate și
provocări totodată, conștientizăm necesitatea abandonării mentalităților rigide și a
unei abordări pe baza de competențe. Rolul administrației publice este acela de a
găsi şi valorifica acele competenţe în beneficiul comunităţii.
Pentru a îmbunătăți activitatea comunității, va trebui să schimbăm percepția asupra
administrației, care în loc să ofere soluții la problmele existente, așa cum făcea până
acum, ea trebuie să fie intermediar între probleme și soluții, sau mai bine spus, ca
promotor al resurselor în vederea găsirii de soluții, indiferent dacă aceste soluții se
afla în afara comunității.
Planificarea strategică
Planificarea strategică este un proces/instrument de management care permite unei
organizații să se concentreze asupra unei alinieri eficiente a resurselor sale cu
misiunea și viziunea sa. Tot acest demers are ca țintă creșterea calitații vieții.
Planificarea strategică urmăreşte să menţină o viziune clară a destinelor comunităţii
şi a teritoriului, în termeni cât mai concreţi şi precişi. Aceasta are ca scop,
concentrarea activităților, tuturor celor implicați în viața comunității, în beneficiul și
în interesul acesteia. Strategia de Dezvoltare Locală se subscrie cerinţelor de
dezvoltare ale Comunităţii Europene pe principii de Dezvoltare Durabilă.
„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”
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Participare
Dorința oricărei administrații, este de a guverna într-o manieră cât mai bună cu
putință, fiind conștientă că resursele de care dispune aparțin colectivității, resurse de
care se face direct raspunzatoare.
Valoarea implicării în acest proces devine evidentă atunci când trebuie răspuns unor
dorințe publice ale colectivităţii. Această strategie reprezintă un prim pas pe care
comuna noastră îl face, pentru a realiza un mediu, în care acțiunile locale să se
întrepătrundă cu interesele regionale și de ce nu și internaționale, pentru a genera
resurse și valori și pentru a face față problemelor comunității. În aceeași măsură,
investiția în resurse umane și în tehnologii noi care să aducă calitate și bunăstare,
precum și continuarea procesului de descentralizare, intră tot în acest deziderat de
dezvoltare a comunității.
Odată cu momentul integrării României în Comunitatea Europeană, este de datoria
noastră să iniţiem și să implementăm politici și măsuri adecvate care să activeze
productivitatea şi prin aceasta să crească bunăstarea. Ca bază de plecare a unei noi
imagini a comunei noastre, o constitue reorganizarea teritorială, proces care va
genera noi atitudini economice, implicarea investitorilor români și străini în
diversele sectoare de activitate, precum și dezvoltarea turismului și agroturismului.
Această planificare strategică, care ne integrează la nivel practic și nu doar legislativ,
în Europa, reprezintă dorința de a ne regăsi în rețeaua turistică și culturală
europeană. Planificarea strategică este un proces de cooperare voluntară între
factori publici și privaţi care se implică să înfăptuiască un plan de intervenţie pe
termen mediu şi lung. Prezenta strategie cuprinde un model inovativ de administrare
locală, o modalitate decizională nouă care implică o reţea alcătuita dintr-o
multitudine de factori reprezentativi.
CAPITOLUL I
INTRODUCERE
Activitatea de planificare strategică a Comunei Cămărzana are ca scop dezvoltarea
unui sistem de activităţi şi promovarea competitivităţii teritoriale precum și crearea
unei viziuni a viitorului comunei noastre. Obiectivele acestei strategii sunt:
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Identificarea cadrului socio-economic în care se găseşte în prezent comuna
Cămărzana;



Crearea unui plan de acțiuni și a obiectivelor de urmărit pe termen mediu şi lung;



Conturarea unei metodologii pentru a identifica resurse în vederea implementării
strategiei;



Pregătirea de acțiuni concrete în acord cu planificările existente la nivel de
administrație locală.

1. MODALITATE DE LUCRU
Viziunea de plecare este reprezentată în sinteză, de diagnoza realității locale, baza
pe care se sprijină orice acțiune și ipoteza fiind resursele culturale și sociale ale
comunei.
Analiza diferitelor perspective și alternative deschise spre implementare, în
raport cu realitățile specifice regionale și locale, precum și extrapolarea pe baza
informațiilor prezente, a condus la construirea scenariului propus de prezenta
strategie. Trecerea între situația prezentă și cea pe care ne-o dorim se va putea
realiza prin implementarea obiectivelor care rezultă din această strategie.
Reprezentanţii diferitelor instituţii publice, economice, culturale, sociale care au
făcut parte din grupurile de lucru şi au furnizat informaţii au contribuit la
identificarea macro-obiectivelor și a direcţiilor de dezvoltare (axe prioritare).
2. STRUCTURA DOCUMENTULUI
Documentul de faţă este organizat într-o manieră prietenoasă, uşor de utilizat,
concentrandu-ne pe ceea ce este cu adevărat impotant, vom prezenta aspiraţiile și
eforturile unei întregi comunităţi. Vom prezenta pe scurt modul în care documentul
de față trebuie abordat, pentru a ușura înțelegera acestuia.
În document găsim conținut corpul strategiei, de asemenea anexe care prezintă
fișe de propuneri de proiecte de dezvoltare locală. Totodată se face trimitere în
anexe la alte documente, care ajută la întregirea imaginii realităților și posibilităților
comunei Cămărzana.
Strategia este un document organic cu 4 nivele, fiecare aflându-se în strânsă
corelaţie cu toate celelalte, în centrul întregii strategii aflându-se o VIZIUNE care
„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”

5

Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

reprezintă aspirațiile și dezideratele comunității în ceea ce privește viitorul spre care
ne îndreptăm. MACRO-OBIECTIVELE constituie urmatorul nivel, reprezentând la
rândul lui aspectele cele mai impotante de care comunitatea trebuie să țină seama în
demersul său vizionar.
AXELE STRATEGICE reprezintă un nivel intermediar al strategiei, între
operativitate și programare, cu alte cuvinte o reprezentare a obiectivelor de
dezvoltare pe termen mediu. Pentru a putea evidenția gradat progresele în
implementarea strategiei, am folosit ca și suport operativ nivelul OBIECTIVELOR
care mai sunt denumite și operaționale.
PROIECTELE constituie baza de implementare a Strategiei. Acest nivel al
proiectelor este cel care va asigura motorul de implementare a Strategiei. Putem
afirma că modalitatea de gestiune teritorială va fi una de programare și de realizare
de proiecte.
3. METODOLOGIE
La baza realizării Strategiei stau următoarele principii:
 Validitate ştiinţifică (procesul trebuie să respecte cerinţele tehnice ale
planificării strategice);
 Implicarea comunităţii (procesul trebuie să fie deschis tuturor celor interesaţi
din comunitate);
 Transparenţă şi obiectivitate (procesul trebuie să fie transparent și să reflecte
interesele comunităţii ca întreg);
 Coerenţă şi continuitate (construcţia documentului de planificare nu înseamnă
finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să rămână deschis ideilor și
completărilor viitoare).
În conţinutul Strategiei se vor regăsi factorii de risc cu care ne confruntam în
prezent, precum și elementele de analiza inițială ale localității noastre. Prezentarea
siuației actuale este realizată într-o maniera clară, tocmai pentru a facilita
înțelegerea modului în care a fost gândită Strategia. Aceasta a fost gândită din
perspectiva a două mari direcții:
„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”
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O direcţie de acţiune reactivă (adică să rezolvăm problemele care există deja)



O direcţie de acţiune proactivă (care ne permite să anticipăm eventualele
probleme şi să nu le lăsăm să apară).
Punctul de plecare în stabilirea obiectivelor Strategiei a fost identificarea

problemelor cu care se confruntă comunitatea noastra, identificare care a fost
posibilă și realizabilă cu ajutorul instrumentelor de analiză inițială, precum Analiza
PEST.
Gradul de risc pe care îl reprezintă fiecare dîntre ele, a fost unul dintre factorii de
care s-a ținut seama în alegerea obiectivelor, precum și găsirea de soluții alternative
de gestiune a riscului.
Pentru a putea în permanență să cuantificăm gradul de atingere a obiectivelor,
acestora le-au fost asociați indicatori de performanță.
Axele Prioritare ale Strategiei au alocate resurse umane precum și financiare fiind
prezente în cadrul planificării cronologice a implementării.
Fiind un instrument dinamic care poate fi îmbunătățit, strategia va reprezenta în
permanență viziunea comunității noastre în ceea ce privește viitorul pe care îl dorim
pentru noi și copiii noștri.
CAPITOLUL II
PREZENTARE GENERALĂ A COMUNEI CĂMĂRZANA
2.1 SCURT ISTORIC
Comuna Cămărzana apare în arhiva județului Satu Mare încă din anul 1490 cu
denumirea "Cămărzan".
În legatură cu numele localității și cu apariția primelor așezări, circulă mai multe
legende dîntre care cea mai celebră spune ca trei haiduci având numele de Pașca,
Haiduc și Homa, din cauza prigoanei autorităților se refugiază în această zonă
păduroasă și se stabilesc lângă izvorul pe care l-au denumit "Fântâna Păștenilor",
iar zona locuită din jurul acestei fântâni se numește "Pășteni" până în ziua de azi.
Acești haiduci odată cu venirea lor, au adus câteva fete, care datorită frumuseții
lor deosebite au fost denumite drept "zâne". Locul în care s-au stabilit având o

„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”

7

Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

înfățișare de cămară (loc ascuns și greu de pătruns) a fost numită "Cămara
Zânelor" de unde se presupune că vine și numele comunei Cămărzana.
Lăsând în urmă comuna Târșolț, șoseaua șerpuieste printre dealuri spre cea mai
nordică extremitate a Țării Oașului - comuna Cămărzana, considerată în
unanimitate ca una dintre cele mai pitorești asezări din această parte a țării.
Intrarea în comună se face printr-un defileu de o rară frumusețe, defileu ce are
înfățișarea unei porți simbolizând parca vestitele porți maramureșene. Dincolo de
acest defileu, casele răzlețe așezate într-un decor natural splendid constituie de fapt
așezarea ce poarta numele "Cămărzana".
De la prima vedere aspectul general este acela al unui sat singuratic, împrăștiat,
așezat parcă într-un găvan și care este străjuit de culmile înalte ale dealurilor:


Piatra Cornii,



Gemenele,



Holmurile,



Cetățuia,



Copârcea

Comuna Cămărzana se întinde pe o suprafață de aproximativ 49 km2 și este
străbătută de trei văi importante și anume:


Lecâncioara,



Valea Mare,



Ceaslășul.

Hotarele sunt în întregime convenționale și se învecinează la:


NE cu Ucraina,



S și SE cu comuna Târșolț,



SV cu satul Aliceni,



V și NV cu comuna Turț.

Cămărzana s-a facut renumită prin "pălinca" de prune de o calitate deosebită
fiind foarte apreciată chiar și peste hotarele țării.
„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”
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Preocupările majore ale locuitorilor sunt creșterea animalelor și pomicultura.
În prezent se are în vedere dezvoltarea unei zone agro-turistice, pentru
popularizarea acestei zone pitorești.
2.2. DATE PRIVIND EVOLUȚIA IN TIMP A UNITĂȚII ADMINISTRAȚIVTERITORIALE
Atestarea documentară a localitații Cămărzana este din anul 1490. Comuna a fost
locuită de dacii liberi. Denumirea provine de la aşezarea să geografică (cămară),
înconjurată de dealuri (Cămara Zânelor, Cămara de vămuială).
Dintre momentele mai importante în evoluţia comunei amintim:
1890 - Stabilirea evreilor în număr mare în localitate.
1956 - Trecerea satelor Tîrșolț și Aliceni la altă comună
2.3. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE
Comuna Cămărzana are un singur sat aparţinător, satul Cămărzana, cu locuinţe mult
răsfirate în teritoriu, distanţe mari de parcurs, trasee sinuoase ale drumurilor. Pe
suprafaţa localităţii forma loturilor este neregulată.
Aşezarea geografică nefavorabilă, lipsa terenurilor propice agriculturii, au accentuat
declinul economic iar exploatarea resurselor naturale a rămas un obiectiv greu de atins.
Se menţine și la ora actuală tendinţa de construire a locuinţelor pe terenurile libere
periferice, proprietetea persoanelor fizice. Aspectul architectural – urbanistic este cel
specific satelor Ţării Oaşului şi anume: petele albe ale locuinţelor pe fundalul verdelui
natural dominate de turla bisericii. Portul popular din această localitate reprezintă o
creaţie artistică originală complet deosebită de restul tipurilor de port din ţara noastră
specific zonei etnografice a ţării Oaşului.
2.4. EVOLUȚIA LOCALITĂȚII DUPĂ 1990
A) Caracteristicile reliefului
Comuna este situată în partea de nord-est a judeţului Satu Mare. Toată această zonă
este predominată de Munţii Oaşului, relieful este predominant deluros.
B) Reţeaua hidrografică
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C) Din punct de vedere hidrologic, comuna Cămărzana este străbătută de pârâul Valea
Mare şi pârâul Valea Lechincioara.
D) Clima
Clima este temperat continentală moderată, cu veri călduroase şi ierni ceva mai blânde
decât în restul ţării, cu o temperatură medie anuală de 9.6 grade Celsius.
Temperaturi medii :
 vara

+ 8 … + 9 grade Celsius

 iama – 8 … + 2 grade Celsius
Precipitaţii :
 minime

900 mm/mp

 maxime

950 mm/mp

Regimul eolian indică o predominanţă din sectorul nord - vestic și vestic primăvara și
vara, iar toamna și iarna cele estice și sud - estice.
E) Caracteristicile geotehnice
Localitatea Cămărzana este situată în partea de nord a munţilor Oaşului.
Sub aspect geologic zona se încadrează în eruptivul neogen din regiunea Tarna Mare Turț - Cămărzana. Masa principală de vulcanite este generată de erupţii pannonianpontiene, fenomene care au continuat probabil până în pliocenul superior. Caracterul
petrografic dominant al rocilor vulcanice este dat de andezitele piroxenice, urmate
de andezite cu amfiboli, andezite cuartifere, dacite.
Dîntre acestea în zona localităţi Cămărzana se întâlnesc mai frecvent hialodacitul - în
dealul Geamăna, andezitul cu hipersten în dealul Ceaslăș andezitul amfibolic, Holmul
Mare și Holmul Mic.
Curgerile de lavă sunt dispuse peste sedimentarul pannonian - pontian care constă în
argile, marne, gresii, intercalaţii vulcanoclastice.
Cuaternarul constă din depozite deluviale propluviale pe versanți, sedimente
aluviale de-a lungul văii Valea Mare.
Zona seismică de calcul ks = 0,12
Perioada de colt Te = 0,7sec
Nivelul apelor freatice este foarte ridicat.

„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”
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2.5. RELAŢII ÎN TERITORIU
Comuna Cămărzana se află situată în NORD–EST- ul judeţului Satu Mare. La o distanta
de 71 km de municipiul Satu Mare şi 21 km faţă de oraşul Negreşti-Oaș și se
învecineaza la NORD-EST cu teritoriul Ucrainei, la NORD-VEST cu teritoriul comunei
Turț, la SUD cu teritoriul comunei Călineşti, iar în SUD-EST cu teritoriul comunei
Tîrșolt.
Comuna se întinde pe o suprafaţa de 4.459 ha și are un relief format din zone deluroase.
Comuna este formata dintr-un singur sat, care este şi satul de reşedinţă.
Drumul naţional Oradea - Satu Mare - Negreşti și drumul judeţean: NegreştiCămărzana, face legătura comunei cu reşedinţa judeţului.
Legătura cu oraşul Negreşti şi cu municipiul Satu Mare privind transportul de călători
se realizează prin autobuze.
Relieful fiind deluros, localitatea Cămărzana este o localitate de tip împrăştiat cu
locuinţe răspândite pe o Zonă foarte mare.
2.6. ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Pe teritoriul comunei îşi desfăşoară activitatea 15 societăţi comerciale. 6 intreprinderi
familiale şi 8 independenţi.
2.6.1 Activităţi de tip industrial
Pe teritoriul comunei nu se desfăşoară activităţi de tip industrial datorită în primul
rând lipsei resurselor financiare deşi o mare parte a forţei de munca migrează în ţară
sau străinătate.
2.6.2. Activităţi agricole şi zootehnice
Comuna Cămărzana a fost o comună necolectivizată, tipul de gospodărie a fost şi este și
în prezent gospodăria individuală.
In structura suprafeţei cultivate şi a producţiei vegetale cele mai mari ponderi le deţin
culturile de porumb, grâu. cărora le urmeaza culturile de cartofi și floarea soarelui.
Păşunile şi fâneţele constituie baza dezvoltării zootehniei în cadrul cărora o pondere
mare prezintă creșterea bovinelor şi ovinelor.
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2.6.3. Activităţile din domeniul public și al serviciilor
Activităţile din domeniul public se bazează doar pe activitatea personalului angajat
în instituţiile domeniului public: şcoală, grădiniţă, poştă, dispensar, administrație
publică.
Lipsesc din comună prestările de servicii către populaţie, neexistând nici o dotare în
acest sens.
2.7. POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE și SOCIALE
Numărul şi evoluţia populaţiei
Populaţia comunei este conform ultimului recensamant de 2304 locuitori.
Evoluţia în timp a populaţiei stabile se prezintă astfel:
Anul

1992

1994

2011

Populaţia totală

2860

2782

2304

- bărbaţi
- femei

1515
1345

1449
1333

1181
1123

Pe religii, populaţia se prezintă astfel:
Apartenenţa
GrecoOrtodoxă
Total
catolică
2304

1838

201

Penticostală

Adventist de Altă
Fără
Nedeclarată
ziua a 7-a religie religie

186

35

22

11

11

Forţa de muncă disponibilă poate fi orientată spre anumite sectoare de activitate
numai în baza unei strategii de dezvoltare sectoriale.
2.8. CIRCULAŢIA
2.8.1. Reţeaua rutieră
Comuna Cămărzana este traversată de drumul judeţean DJ 109K; este artera asfaltată de
1,650 km, în continuare fiind asfalt pe o lungime de 900m si pietruit pe o lungime de 300
m.
O altă arteră principală ce traversează comuna este drumul forestier ce vine din
pădure şi intersectează drumul judeţean DJ 109 K, este artera împietruită pe o lăţime
de 6,00 – în stare bună pe o lungime de 2100 m.
Transportul mărfurilor şi fluxul uman se face cu mijloace de transport auto: cea mai
apropiată staţie de cale ferată fiind la distantă de 15 km (staţia Bixad).
„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”
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Reţeaua stradală din comuna Cămărzana este parțial asfaltată, împietruită (în stare
rea, mediocră şi bună), parţial este neîmpietruită, din pământ.
Din măsurători sumare, reţeua stradală existentă în comuna Cămărzana se prezintă
astfel:
 străzi asfaltate: DJ 109K 1,65 km, Valea Mare 900 m, Graniceri 600 m, Vâlcele
700m
 străzi pietruite: 8,10 km, din care:
- în stare bună: drumul forestier 2,10 km, strada Ceaslăș 1,60 km
- în stare rea: restul străzilor: 1,40 km
 străzi din pământ: 4,35 km
TOTAL: 14,10 km
În general reţeaua stradală pietruită are o lăţime carosabilă variabilă între 3,50 m și
4,00 m
2.8.2. Reţeaua feroviară
Comuna nu dispune de reţea de cale ferată. Cea mai apropiată staţie de cale ferată este
la distanţă de 15 km (staţia Bixad).
2.9. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL
2.9.1. Bilanţ teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului administrațiv
Comuna Cămărzana are o suprafaţă administrativă de 49 km2.
2.9.2. Bilanţ teritorial al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent
Zone funcţionale

Suprafaţa (ha)
TOTAL

Procent
din total
intravilan

746,33

746,33

67,792

0.1

0,1

0,009

319,34

319.34

28,99

Instituţii şi servicii de intres public

2,07

2,07

0,18

Cai de comunicaţie si transport

23,72

23,72

2,15

Spatii verzi, sport, agrement, protecţie

0.11

0,11

0,009

Gospodărie comunala, cimitire

2,73

2,73

0,24

7

7

0,63

Localitate
principală
Locuinţe şi funcţiuni complementare
Unitati lndustriale si depozite
Agroturism

Localităţi
componente
aparţinătoare

Trupuri
izolate

Destinaţii speciale
Terenuri libere
Ape
Păduri
Terenuri neproductive
TOTAL INTRAVILAN EXISTENT

1101,51
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În cadrul intravilanului ponderea cea mai mare o are zona de locuinţe și funcţiuni
complementare, lucru specific satelor romaneşti. Locuirea rurală este îmbinată cu
funcţiunea de producţie recreere, gospodăria ţărăneasca oferind toate utilităţile: loc
de joacă pentru copii, platforma gospodărească.spaţiu verde etc. Datorită
suprafeţelor mari ale loturilor distanţele de parcurs sunt lungi lucru ce scumpeşte
costul lucrărilor edilitare și modernizarea căilor de acces.
Fondul construit este relativ vechi, alcătuit din gospodării ţărăneşti cu locuinţe
parter în stare mediocră, bună și stare bună în proporţie de 70%. existând puţine
construcţii care depăşesc un nivel. Dotarea locuinţelor cu instalaţii sanitare lipseşte
în proporţie de 95%, existenţa closetelor şi a şanţurilor de colectare a apelor uzate
menajere este o caracteristică a satelor româneşti şi denotă lipsa de civilizaţie.
Starea fondului locuibil este în general bună, majoritatea locuinţelor fiind construite
din materiale durabile.
Apare totuşi o poluare estetică datorată existenţei locuinţelor netencuite, a
pământului purtat de căruţe pe carosabil, a trecerii vitelor şi datorită construcţiilor
realizate de persoane neautorizate.
Modul de organizare a gospodăriilor, locuinţa la strada, urmată de ograda animalelor
în spate şi de grajduri, realizeaza indicii de ocupare a terenului inferiori dar crează o
ambianţă de locuire superioară localităţilor urbane şi ar putea fi un factor de care să
se ţină seama în proiectul de restructurări regionale pentru rezolvarea problemei
locuinţelor.
Numărul total de locuinţe: 952
Regimul de înălţime al clădirilor de locuit este parter și parter cu un etaj, din
cărămidă, lemn și pe alocuri din pământ bătut, cu acoperiş şarpantă.
2.9.3.Dotări administrative
Există o clădire a Primariei/Consiliului Local situată în zona centrală, într-o stare
care nu corespunde din punct de vedere estetic și volumetric cu tipul de clădiri din

„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”

14

Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

această zonă. Starea cladirii este una mediocra, neintretinuta care necesita reparatii
importante, izolare termică, renovarea interioarelor și a acoperișului.
Clădirea Poliţiei este o clădire neintretinuta, avand aceeasi soarta cu a Primariei,
necesitand reparatii capitale importante.
Pentru ocrotirea sănătăţii există un dispensar medical bine dotat.
Cămin cultural nu exista in comuna noastra, insa in perspectiva, construirea unuia poate fi
oportuna, pentru conservarea traditiilor si obiceiurilor locale.
Ca dotări comerciale, în comuna Cămărzana există 8 magazine mixte, 4 case de
evenimente, un oficiu postal in incinta Primariei/Consiliului Local. Lipsesc din
comună prestările de servicii către populaţie, neexisland nici o dotare în acest sens.
În localitate funcţionează 1 şcoala gimnaziala cu un total de 8 săli de clasă.
Instituţii publice
Sediu Consiliu Local / Primarie

1

Sediu poliţie

1

Oficiu poştal

1

Teren sport

0

Grădiniţe

1

Dispensare

1

Săli de evenimente

4

Biblioteci

0

Brutării

1

Biserici

5

2.10. ZONE CU RISCURI NATURALE
Pe teritoriul comunei s-au semnalat alunecări de teren şi terenuri inundabile în Valea
Lechincioara.
Valea Lechincioara este un curs de apă cu pante repezi și neregulate, cu puţină apă în
cea mai mare perioadă a anului.
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În urma ploilor torenţiale sau a topirii bruşte a zăpezilor, valea prezintă creşteri
puternice și de scurtă durată a debitului lichid, insoţite de intense fenomene de
eroziune, de transport de aluviuni.
Datorită viiturilor repetate, fundul văii se dezvoltă în adâncime și podeţele existente
sunt distruse. Sunt în pericol de degradare și casele amplasate în apropierea văii.
În raza comunei Cămărzana au fost identificate numai 3 alunecări de teren active.
Alunecarea 1, a fost identificată în satul Cămărzana, pe proprietatea lui Sîrbu Grigore.
Ea se extinde pe o fâşie cu suprafaţa de 1000 mp de pe zona din amonte a versantului
şi până la drum. Apare ca o alunecare
reactivată, foarte activă, în masa de pamânt
de natură deluvială (fragmente de rocă în
masa de pamânt argilos contracţii), având un
caracter

de

alunecare

translaţionara.

Alunecarea are un caracter continuu, ca
evoluând permanent (zeci de m/an) fara ca
nimeni să se sesizeze şi să acţioneze pentru
monitorizarea şi stabilizarea ei.
Alunecarea 2, s-a declanşat în zona captării de
apă - La Costea. S-a declanşat în anul 1999 şi
are o suprafaţa de circa 3700 mp. Apare ca o alunecare reactivată, cu pamânt de
natură deluvială
(fragmente de rocă în masa de pământ contractil), sub forma unei alunecări mixte
(translaţionară).
Alunecarea 3 s-a declanşat în anii "94-95” pe o suprafaţa de ~ 22 ha, caracter de
alunecare reactivată, în pamânt contractil, de natură alunecare translaţionară.
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2.11. ECHIPARE EDILITARĂ
2.11.1.

Gospodărirea apelor

Valea Lechincioara este un curs de apă cu pante repezi și neregulate, cu puţină apă în
cea mai mare perioadă a anului. În urma ploilor torenţiale sau a topirii bruşte a
apelor debitul de apă vehiculat crește puternic fiind însoţit de intense fenomene de
eroziune. Datorită viiturilor repetate, fundul văii se dezvoltă în adâncime și podeţele
sunt distruse. Sunt în pericol de degradare și casele amplasate în apropierea văii.
Din această cauză, pe Valea Lechincioara, se impun a fi realizate lucrări hidrotehnice
complexe.
2.11.2.

Alimentarea cu apă

În prezent comuna Cămărzana nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu
apă. Sursa de apă potabilă o constituie puţurile ţărăneşti de mică adâncime, 8-10 m
dispersate pe toată suprafaţa comunei, care captează apa freatică de mică adâncime,
cat si retelele private alimentate din captarea izvoarelor de suprafata.
Datorită surselor de apă potabilă reduse, populaţia din localitatea Cămărzana resimte
lipsa apei, cu precădere în perioadele de vară. Datorită particularităţilor
geomorfologice specifice zonei, sursele de apa potabilă trebuie identificate în apele de
suprafată, reprezentate prin izvoare de coastă și pâraie.
O parte a populaţiei, (aprox. 150 gospodării) dispune de un sistem de alimentare cu
apă realizat prin surse proprii, de către locuitorii din zonă, fără a avea la bază o
documentaţie tehnică, având ca sursă de apă două izvoare care sunt captate și
colectate de un rezervor având volumul de 200 mc, care permite distribuţia
gravitaţională a apei, reţeaua de distribuţie este realizată din PVC, având <!>= 110 m
şi o lungime totală de aproximativ 7254 m,datorită debitului redus al izvoarelor,
acestea nu asigură necesarul familiilor racordate pe tot timpul anului și mai ales în
perioadele secetoase.
2.11.3. Canalizarea
În comuna Cămărzana nu există reţele de canalizare. Evacuarea apelor uzate
menajere se face în haznale de tip ţărănesc, existând astfel posibilitatea infestării
pânzei freatice de mică adâncime, deci a sursei de apă potabilă folosită în prezent.
„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”
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2.11.4. Infrastructura de transport rutier
Rețeaua infrastructurii de transport rutier de pe raza comunei Cămărzana este în cea
mai mare parte alcătuită din drumuri pietruite, drumuri de pământ și aproximativ
6,3 km drumuri asfaltate.
2.11.5. Alimentarea cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică este realizată din sistemul naţional prin axa de 20
kV. Distribuţia se realizează de la trei posturi de transformare de 20/0.4 kV. Reţeaua
de distibuţie fiind realizată din conductori de Aluminiu pe stâlpi de beton centrifugat.
Necesarul de energie poate fi asigurat cu mărirea puterii posturilor de transformare.
Pentru electrificarea completă este necesară extinderea reţelei electrice de joasă
tensiune.
2.11.6. Reţea de alimentare cu gaze naturale
La nivelul comunei nu există reţele de alimentare cu gaze naturale.
2.11.7. Telefonie/Internet
Peste 70% din gospodarii sunt bransate la reteaua de telefonie fixa, iar aproximativ
90% din populatie detine cate un terminal pentru comunicatii mobile. Reteaua de
telefonie fixa permite bransarea la internet ca serviciu optional, peste 50% din
gospodariile bransate la reteaua de telefonie fixa utilizeaza deasemenea serviciile de
internet. Aceste servicii de internet sunt accesibile si prin intermediul retelelor
mobile de telefonie.
2.11.8. Alimentarea cu căldură
Datorită faptului că în zonă nu există reţea de gaze naturale pentru alimentarea cu
căldură a obiectivelor existente și a celor de perspectivă se propune ori menţinerea
şi folosirea în continuare a sistemelor de incalzire tradiţionale şi anume încălzirea
locală cu sobe utilizând combustibil solid sau lichid, ori dotarea cu centrale termice si
instalatii de incalzire cu combustibil solid. Există și soluţia montării unor rezervoare
de G.P.L. care să asigure necesarul de gaz pentru producerea necesaruluit de căldură
sau folosirea centralelor termice cu combustibil solid.
„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”
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2.11.9. Gospodărie comunală
La nivel de comună nu există un sistem organizat de sortare, colectare, depozitare şi
valorificare a deşeurilor, de asemenea .nu există unităţi de gospodărie comunală.
Serviciul de salbrizare este concesionat spre administrare unei companii private
avizate in conformitate cu necesitatile prevazute de lege.
2.12. Probleme de mediu
2.12.1. Resurse naturale ale solului şi subsolului, mod de exploatare, valorificare
raţională
Dîntre resursele naturale ale subsolului amintim: minereurile complexe, limonita,
roci andezitice.
În prezent resursele naturale ale subsolului sunt nevalorificate.
2.12.2. Riscuri naturale
Nu s-au semnalat fenomene meteorologice periculoase, emisii radioactive naturale.
Zona Valea Lechincioara esle o zonă inundabilă.
2.12.3. Monumente ale naturii şi istorice
Pe teritoriul comunei Camârzana ca și monumente de arhitectură menţionăm moara
din lemn de pe cursul pârâului Valea Mare, construcţie din secolul al XIX- lea.
2.12.4. Rezervaţia naturală Tinoavele din munţii Oaş
OBSERVATII:
Tipul de rezevaţie: botanică.
Dispunerea și limite: "Cetaţuia Mare" la NE de Cămărzana, în suprafaţa de 1 ha.
Marcare, împrejmuire: nu există.
ALTE OBSERVAŢII
Declararea acestor zone ca arii protejate se justifica datorită importanţei ştiinţifice
pe care o reprezintă din punct de vedere floristic.
Importanţa lor rezidă din faptul că permit cercetarea succesiunii vegetaţiei în timp.
Sub aspect floristic, tinoavele păstrează numeroase relicve glaciare: andromeda
polifolia L: Carex Limosa L: Drosera rotundifolia L: Enepetrum nigrum L, Lycopodium
„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”
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inundatum L, teiul - Tilia tomentosa - specie declarata monument al naturii. Localizare
- Cămărzana, curtea bisericii Ortodoxe din Cămărzana.
Unitatea care are în administrație acest obiectiv este răspunzătoare de gospodărirea,
conservarea și integrarea monumentalul naturii.
2.12.6. Obiective industriale și zone periculoase
Pe teritoriul comunei Cămărzana există un număr însemnat de palincii care
funcţionează fără autorizaţie de mediu, constituind surse de poluare pentru apă, sol
și aer.
2.12.7. Depozite de deşeuri menajere şi industriale
În comuna Cămărzana exista următoarele tipuri de deşeuri:
a. menajere
b. industriaIe
c. rezultate din construcţii, etc.
a. Deşeurile menajere
Se estimează o cantitate de deşeuri de 150 kg/ pers./ an
Greutatea specifică medie a acestor deşeuri: 400 kg/mc
Serviciul public de salubrizare este concesionat catre o firma specializata.
b. Deşeuri industriale.
Nu este cazul.
c. Deşeurile rezultate din construcţii
Ca rezultat al migrarii masive a populatiei tinere din Camarzana catre Occident in
cautarea unui loc de munca, in ultimii ani s-a investit masiv in construirea caselor pe
plan local. Camarzana si-a pierdut aspectul sau rustic, casele din lut si lemn fiind
inlocuite intr-un interval foarte scurt de case somptuoase, masive, localitatea parand
mai degraba un cartier rezidential al unui oras de deal si munte. Deseurile rezultate
din constructii sunt in cea mai mare parte folosite ca umplutura pentru gropile de pe
drumurile de pamant si piatra, in gospodarii sau pe marginea vailor.
In unele cazuri acestea sunt lasate la suprafata solului lasand o impresie vizuala
neplacuta, cu un impact negativ asupra mediului ambiant.
Disfuncţionalităţi - priorităţi (mediu)
„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”
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Disfunctionalităţi privind zonarea utilizării teritoriului pe folosinţe
Nu se remarcă disfuncţionalităţi în relaţia dîntre zonele funcţionale.
Identificarea surselor de poluare
Surse de poluanţi pentru ape:
În prezent, comuna nu dispune de instalaţii centralizate de alimentare cu apă şi
canalizare.
Ape uzate fecaloid - menajere care provin de la:


ape de spălare din bucătării



igienizarea spaţiilor interioare şi exterioare

Ape pluviale impurificate cu - dejecţii animaliere


îngrășăminte şi substanţe fitosanitare din agricultură



băltiri de apă în zona haznalelor

Aceste categorii de ape uzate duc la impurificarea pânzei superioare de apă freatică în
nitraţi, amoniu, fosfaţi, substanţe organice etc.
Din acest motiv fântânile care sunt momentan sursa principală de apă potabilă a
comunei îsi vor schimba indicatorii calitațivi impuşi de STAS 1342-91 şi vor deveni
surse improprii pentru alimentarea cu apă a populaţiei.
Surse de poluare a aerului
Surse

locale

de

poluare

a

aerul

din

zona

comunei

Cămărzana

Sursele de încălzire a locuinţelor individuale
În perioada rece a anului pentru încălzitul locuinţelor se folosesc în general
combustibili solizi (lemn), astfel că atmosfera se încarcă în acestă perioadă cu
substanţe nocive (particule, SOx(SO2), CO, hidrocarburi, NOx(NO2)).
Numărul total de gospodarii al comunei este de 952.
Se estimează un consumul mediu de combustibil lemnos pe gospodărie, în perioada
rece a anului de 4kg/h.
Calculul emisiilor rezultate pe o gospodărie:
Monoxidul de carbon (CO)Qco= 64,8 kg/an
Particule (cenuşă):
cantitatea de particule la emisie: c = 20736 kg/an
cantitatea de cenuşă: Cc = 28,8 kg/an
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Traficul auto poate fi o altă sursă de poluare a aerului din localitate din cauza
combustiei imperfect a motoarelor, a folosirii combustibililor cu conţinut mare de
plumb şi a lipsei filtrelor cu catalizator ştiut fiind faptul că parcul de autovehicule
este destul de vechi.
Traficul auto este reprezentat în zonă de circulaţia autoturismelor, camioanelor și
autobuzelor şi este minor nereprezentând o sursă serioasă de poluare a aerului.
Dejecţii animaliere - surse de gaze poluante: hidrogen sulfurat (H2S). amoniac (NH3),
metan (CH4),etc.
Anual, cantitatea de dejecţii animaliere pe cap de animal, rezultată este de:
- 10 -12 tone de la vaci
- 8-10 tone de la cai
- 1,5 tone de la porcine
- 0,5 tone de la oi
- 50 - 60 kg de la găini
Surse de poluare pentru sol
a. Gospodarirea nejudicioasă a deşeurilor zootehnice
La nivelul comunei, în zona intravilan, o sursă posibilă de poluare a solului o
constituie poluarea cu nitraţi, rezultată în urma fertilizării excesive cu azot a
grădinilor de legume, cît şi gospodărirea nejudicioasă a deşeurilor zootehnice și
umane. Datorită mobilităţii sale ridicate, ionul NO3 - circulă uşor odată cu apa
descendentă, drept urmare se produce o îmbogăţire a pînzei de apă freatică a pânzei
de nitraţi. De asemenea, nitraţii se regăsesc în partea comestibilă a legumelor.
b. Folosirea excesivă a îngrăşămintelor chimice și a substanţelor fitosanitare.
c. Deşeurile menajere.
Ramura gospodărire comunală, datorită deşeurilor menajere depozitate într-un loc
neamenajat, fără respectarea normelor igienico-sanitare şi de protecţie a mediului
înconjurător, poate duce la procese de alcalinizare a apei freatice în zona gropii de
gunoi (care in prezent este dezafectata), poluarea atmosferei şi disconfort pentru
locuitori.
d. Deşeurile rezultate de la palincii.
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Deşeurile rezultate la palinciile din comună - (borhotul), după o prealabilă colectare
în bazine vidanjabile și fermentare sunt împrăştiate pe terenurile agricole ale
proprietarilor.
Priorităţi în intervenţie (mediu)
Lucrări hidroameliorative pe Valea Lechincioara alimentarea centralizată cu apă a
localităţilor comunei Cămărzana canalizare şi epurarea apelor uzate menajere și
amenajare depozit menajer conform normelor în vigoare
Disfuncţionalităţi (Ia nivelul teritoriului şi localităţii)
Nu se remarcă disfuncţionalităţi în relaţia dîntre zonele funcţionale.
De asemenea alimentarea cu apă și canalizarea sunt obiective de primă necesitate
şi importanţă.
2.13. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei
Pentru a avea o viziune a cerinţelor și opţiunilor populaţiei este necesară o anchetă
sociologică, pentru ca discuţiile purtate cu un număr restrâns de persoane nu sunt
concludente.
Factorii interesaţi cunosc în general necesităţile populaţiei şi consideră că un plan de
actiune care să fie un instrument de lucru complex nu se poate realiza fără clarificarea
problemelor legate de proprietăţile asupra terenurilor, lucru ce reprezintă o stavilă în
încercarea de ridicare a calităţii locuirii în satele comunei Cămărzana.
Aspectul general al satului este nesatisfacător, dar populaţia manifestă reticenţe la
încercarea de a promova o soluţie urbanistică. Stabilirea intravilanului propus
înseamnă o etapă importantă și tranzitorie spre o abordare complexă.
Intravilanul localităţii s-a reconsiderat prin extinderea lui conform cerinţelor locale,
în vederea construcţiei de locuinţe în cea mai mare parte. Extinderea intravilanului a
avut ca scop și includerea în perimetrul construibil și a gospodăriilor rămase înafară
prin planurile mai vechi de sistematizare.
Zonele funcţionale propuse nu se stânjenesc reciproc întrucât au fost luate toate
măsurile reglementate prin lege sau acte normative privind instituirea zonelor de
protecţie sanitară. Zona de locuit se extinde datorită solicitărilor de construire de
locuinţe. Zona afectată instituţiilor publice nu suferă modificări majore datorită
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situaţiei juridice a terenurilor şi trebuie aprofundată în cadrul unor studii de
fundamentare deoarece lipsa dotărilor social culturale este resimţită de populaţie.
Profilul obiectivelor din zonă va fi stabilit de investitori iar autorizarea se va face cu
respectarea prevederilor din regulamentul de urbanism şi în urma elaborării unor
PUD -uri în cazul unor obiective concrete, ţinând cont de amplasarea zonei destinate
dezvoltării economice.
Fondul locuibil şi organizarea structurală a zonei de locuit
Organizarea structurală a zonei de locuit are în vedere în special menţinerea
caracterului de mediu rural. Se impune totuşi elaborarea unui studiu privind fondul
locuibil, în vederea stopării fenomenului de construire fără proiecte, sau în baza unor
proiecte elaborate de persoane neabilitate și mai ales în vederea redării personalităţii
satelor.
Lipsa echipării sanitare a băilor asa zis "uscate" sau chiar lipsa camerelor pentru
baie este principala deficientă a locuinţelor rurale şi reprezintă obiectivul nr. I
corelat cu realizarea alimentării cu apă și a canalizării măcar în zonele din cadrul
construit și a statici de epurare.
Pentru locuinţe în general se propune ca până la realizarea lucrărilor edilitare care
reprezintă un obiectiv de largă perspectivă, realizarea de fose septice sau bazine
vidanjabile, conform normelor în vigoare.
Îmbunătăţirea tuturor indicatorilor specifici de locuire va fi o tendinţă firească şi va
lua amploare pe măsura îmbunătăţirii activităţilor economice. Totodată acest lucru
reprezintă o sursă de locuri de munca şi un prilej de relansare economica.
Odată cu aplicarea legii 18 a fondului funciar, intravilanul se extinde cu o suprafaţă
considerabilă de teren destinat realizării de locuinţe, conform solicitărilor depuse la
primărie, estimându-se o creștere de locuinţe noi, iar realizarea echipării tehnico edilitare va determina modernizarea a ~80% din totalul fondului locuibil.
Structura zonei de locuit se propune a respecta caracterul zonelor rurale, dar poate
să includă obiective mici economice: mică producţie, comerţ, prestări de servicii,
dotări de interes local.
Reconsiderarea caracterului arhitectural poate să însemne un stimulent şi un
sprijin în vederea încurajării construcţiei de locuinţe sau a îmbunătăţirii
indicatorilor specifici de locuire.
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Regimul de înălţime propus este P, P+1 până la P+1+M în U.T.R.2 și P+1+M până la
P+3 în zona centrală.
lnstituţii publice
În ceea ce priveşte reţeaua de dotări, neavând la bază un studiu aprofundat şi ţinând
seama de actualul stadiu de dezvoltare economică cât și de cerinţele beneficiarului,
se propune completarea reţelei de dotări cu următoarele obiective de interes general
care vor fi amplasate în satul reşedinţă de comună:
 Sală de sport de 250 de locuri
 Teren sport
Măsuri în zonele cu riscuri naturale
Lucrări hidrotehnice complexe se impun a fi realizate pe Valea Lechincioara. Valea
Lechincioara este un curs de apă cu pante repezi şi neregulate, cu puţină apă în cea
mai mare perioadă a anului. În urma ploilor torenţiale sau a topirii bruşte a zăpezilor
debitul de apă vehiculat crește puternic fiind însoţit de intense fenomene de
eroziune. Datorită viiturilor repetate, fundul văii se dezvoltă în adâncime și podeţele
sunt distruse. Sunt în pericol de degradare și casele amplasate în apropierea văii.
În scopul combaterii eroziunii de adâncime și pentru apărarea unor obiective (poduri,
case) s-au prevăzut pe firul văii lucrări de construcţie transversale, care constau în
amplasarea unor praguri de fund, avînd rolul de a transforma pantele pentru a ajunge
la starea de permanenţă relativă, care se face prin inălţarea fundurilor văii datorită
depunerilor în spatele lucrărilor transversale.
Prin aceasta înălţare se asigura şi stabilitatea malurilor datorită consolidării
sprijinului. Înlăturarea pagubelor provocate de viituri justifică din punct de vedere
economic necesitatea și oportunitatea lucrărilor de amenajare a văii.
În raza comunei Cămărzana au fosl identificate 3 alunecări de teren active. Au fost
propuse următoarele masuri de remediere:
Alunecarea 1


modificarea geometriei: descărcarea zonelor active și încărcarea zonelor pasive ale
alunecării prin operaţii de excavare şi respectiv prin lucrări de umplutură.



drenaje superficiale: şanţuri, tranşee drenante, puţuri, drenuri forate orizontal,
tuneluri și galerii de drenaj, plantarea vegetaţiei etc.



lucrări de susţinere locale (gospodărie)
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lucrări de ranforsare interna
Alunecarea 2



modificarea geometriei : descărcarea zonelor active şi
încărcarea zonelor pasive ale alunecării prin operaţii de excavare şi respectiv, prin
lucrări de umplutură.



drenaje: -şanţuri. tranşee drenante, puţuri, drenuri forate orizontal, tuneluri și
galerii de drenaj, plantarea vegetaţiei etc.



eliminarea pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă



lucrări de ranforsare internă



împăduriri
Alunecarea 3



modificarea geometriei: descărcarea zonelor active și încarcarea zonelor pasive ale
alunecării prin operaţii de excavare şi respectiv, prin lucrări de umplutura.



drenaje: sanţuri, tranşee drenante. puţuri. Drenuri forate orizontal, tuneluri și
galerii de drenaj, plantarea vegetaţiei etc.



lucrări de ranforsare internă



împăduriri
2.14. Dezvoltarea echipării edilitare
2.14.1 .Gospodărirea apelor
Lucrările hidrotehnice complexe privind asigurarea surselor și debitelor pentru
alimentarea cu apă sunt necesare în perioada imediat următoare.
În scopul combaterii eroziunii de adâncime și pentru apărarea unor obiective
(poduri, case s-au prevăzut pe firul văii lucrări de construcţie transversale, care
constă în amplasarea unor praguri de fund. având rolul de a transforma pantele
pentru a se ajunge la starea de permanenţă relativă, care se face prin înalţarea
fundului văii datorită depunerilor în spatele lucrărilor transversale. Prin această
înalţare se asigură şi stabilitatea malurilor datorită consolidării sprijinului.
Înlaturarea pagubelor provocate de viituri justifică din punct de vedere economic
necesitatea și oportunitatea lucrărilor de amenajare văii.
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2.14.2. Alimentare cu apă
Avînd în vedere ca întreaga zonă a Oaşului întâmpină greutăţi în găsirea unor surse
de apă potabilă corespunzătoare, realizarea unor soluții locale de alimentare cu apă
întâmpină dificultăţi. Soluţia cea mai raţională ar fi crearea unui sistem zonal de
alimentare cu apă având ca sursă de apă lacul de acumulare de la Calineşti-Oas. Acest
sistem ar deservi localităţile cu deficit de apă cum ar fi: Negreşti-Oaş, Vama, Oraşul
Nou, Călineşti-Oas, Cămărzana. Tîrșolț. Gherța Mică, Turt şi satele aparţinătoare.
Până la realizarea unei astfel de soluții care necesită un volum considerabil de
investiţie este recomandabil să se realizeze soluţii locale.
În cazul comunei Cămărzana se propun, conform Studiului de prefezabilitate
elaborat de Consiliul Judeţean Satu Mare (proiect nr. 5/1999) următoarele :
Se propune realizarea unui aistem de alimentare cu apa capabil să asigure nevoile
unui număr de 850 gospodării din totalul de 952. Acest deziderat se va realiza prin
tehnologizarea sistemului de alimentare existent prin identificarea şi captarea unor
noi izvoare precum și prin captarea pârâului Valea lui Moisă situat în partea de Nord Est a localităţii.
La calculul debitelor caracteristice s-au luat în calcul prevederile STAS 1343/1-91,
STAS 1478-90 și OMS 536/97.
Calculele se vor efectua pentru 3 zone distincte:


zona I care cuprinde un număr de 400 de gospodării şi va avea ca sursă pârâul Valea
lui Moisă - Rezervor de inmagazinare de 150 mc.



zona II care cuprinde un număr de 250 gospodarii şi va avea ca sursă două izvoare
situate în partea de Sud-Vest a localităţii. Rezervor de inmagazinare de 100 mc.



zona III care cuprinde un număr de 200 gospodării şi va avea ca sursă izvoarele de
coastă situate în partea nordică a localităţii. Pentru înmagazinarea apei este suficient
rezervorul existent. (200 mc).
2.14.3.

Canalizarea

În etapa de perspectivă, propunem un sistem de alimentare cu apă în clădiri, având
instalaţii de apă și canalizare. Propunem ca în etapa a doua să se realizeze studiu de
fezabilitate privind realizarea canalizării exterioare a localităţii. împreuna cu staţia
de epurare propusă pentru această etapă, și studii de specialitate pentru găsirea
unor surse suplimentare pentru alimentarea cu apă.
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2.14.4.

Infrastructura de transport rutier

Rețeaua infrastructurii de transport rutier de pe raza comunei Cămărzana este în cea
mai mare parte alcătuită din drumuri pietruite, care anual trebuie întreținute,
reparate. Asfaltarea drumurilor din comuna Cămărzana și întreținerea acestora este
o prioritate pentru perioada 2014-2020 fiind baza oricărei dezvoltări economice,
sociale și culturale a comunității. Cu ajutorul fondurilor nerambursabile europene,
regionale, zonale, guvernamentale sau chiar locale, dezvoltarea infrastructurii
rutiere precum și întreținerea acesteia poate deveni foarte ușor posibilă prin
accesarea unor fonduri prin proiecte finanțate din astfel de surse. Asfaltarea
drumurilor devine astfel o prioritate, precum și întreținerea acestora. Se propune
achiziționarea utilajelor și echipamentelor necesare întreținerii drumurilor,
șanțurilor, podurilor și anexelor acestora deoarece în perspectiva dezvoltării
infrastructurii rutiere, mentenanța acestora revine autorităților locale, care prin
Compartimentul Administrativ și Gospodărire Comunală din cadrul Organigramei
Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Cămărzana, are în gestiune
domeniul public și privat al comunei Cămărzana, fiind responsabil de starea
bunurilor mobile și imobile ale acestora. Pentru întreținerea drumurilor, podurilor și
anexelor acestora, soluția cea mai simplă și eficientă este achiziționarea unor
echipamente și utilaje (tractor, sărăriță, lamă frontală pentru deszăpezire) prin
intermediul programelor cu finanțare nerambursabilă la care primăria Cămărzana
are acces în perioada 2014-2020 (P.N.D.R., Programe Transfrontaliere, P.N.D.L., etc.)
2.14.5.

Alimentare cu energie electrică

Sistemul actual de alimentare cu energie electrică a consumatorilor casnici,
economici şi sociali prin posturi de transformare racordată la reţeaua de 20 kV din
zonă, asigură necesarul de energie actual. Pentru înbunătăţirea parametrilor la care
functioneaza aceasta, propunem următoarele:
 determinarea căderilor de tensiune la capetele reţelelor de distribuţie de 0,4 kV și
aducerea acesteia la valorile prevăzute de normele tehnice actuale, prin
schimbarea secţiunii conductorilor, acolo unde se dovedeşte necesar.
 pentru creșterea fiabilităţii liniilor de distribuţie este necesară înlocuirea
stâlpilor de lemn cu slâlpi de beton armat, odată cu acţiunea de reparaţii capitale
ale LEA 0,4 kV
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 extinderea reţelelor de 0,4 kV pe străzile unde există gospodării neelectrificate
prin prevederea de sume în programul de investiţii al ELECTRICA conform
Hotărârii Guvernului României Nr. 2/1992.
 alimentarea electrică a noilor consumatori prevăzuţi a se dezvolta în zonă
(alimentări cu apă, staţii de carburanţi, locuinţe, dotări sociale, etc.)
2.14.6.

Telefonie, CATV

In prezent, peste 90% din populatia comunei noastre are acces la serviciile de
telefonie, internet si cablu TV.
2.14.7.

Alimentare cu căldură

Datorită faptului că în zonă nu există reţea de gaze naturale pentru alimentarea cu
căldura a obiectivelor existente și a celor de perspectivî se propune menţinerea şi
folosirea în continuare a sistemelor de încălzire tradiţionale şi anume încălzirea
locală cu sobe utilizând combustibil solid sau lichid. Există și soluţia montării unor
rezervoare de GPL care să asigure necesarul de gaz pentru producerea necesarului
de căldură.
Pentru îmbunătăţirea factorului de confort se preconizează uitilizarea centralelor
proprii cu combustibil lichid, solid sau gazos (rezervoare proprii).
2.14.8.

Alimentare cu gaze naturale

Ţinând cont de apariţia conductei de transport gaze naturale Bocicau-interconectata
cu sistemul de transport gaz nord şi de proiectele de alimentare cu gaz natural al
comunelor din zonă (exemplu Batarci) se propune racordarea comunei la conducta
de transport gaze naturale. Se prevede o staţie de predare-primire-reglare-măsurare
amplasata în zona de sud a localităţii. Aceasta staţie de predare-primire-reglaremăsurare va asigura următoarele funcţiuni:


reducerea presiunii gazului de la valoarea înaltă la redusa presiune



predarea gazului de la întreprinderea de transport la întreprinderea de distribuţie a
gazului



filtrarea gazelor naturale



odorizarea gazelor naturale



încalzirea gazelor și separarea lichidelor
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Staţia de predare-primire-reglare-măsurare va li amplasată faţă de construcţiile
învecinate la distantele minime prevăzute de Normativul privind proiectarea și
construcţia conductelor de colectare și transport gaze naturale N.D. 901/3915
2.14.9.

Gospodărie comunală

În vederea soluţionării problemelor de poluare a apei, solului şi aerului produse de
numărul mare de pălincii de pe teritoriul comunei Cămărzana se vor lua mai multe
măsuri în vederea autorizării lor.
Condiţii necesare pentru eliberarea autorizaţiei de mediu pentru INSTALAŢIILE DE
DISTILAT RACHIU DIN FRUCTE ( PĂLINCII ) impuse de IPM Satu Mare:


borhotul rezultat va fi colectat într-un bazin betonat sau metalic având capacitatea
corespunzătoare unui sezon.



apele de răcire vor fi evacuate separat de borhot, în exterior (canale)



să nu existe urme de borhot în aval de bazin



borhotul va fi evacuat pe teren agricol în afara localităţii



apele pluviale vor fi colectate prin rigole astfel încât să nu ajungă în bazinul cu borhot
Functionarea fâra autorizaţie constituie contravenţie și se sancţionează conform Legii
protecţiei mediului nr. 137/ 1995 ( republicată în 2001 ) și Ordonanţa privind regimul
juridic al contravenţiilor nr. 2/2001.
Zone protejate și restricţii generale pentru conservarea patrimoniului natural și construit



Protecţia zonei de locuit - alimentarea cu apă a localităţii
Propunerea de alimentarea cu apă a comunei Cămărzana, impune protecţia sursei de
suprafaţă. Proprietarii terenurilor pe care se află zonele de protecţie sanitară vor fi
avertizaţi în scris asupra restricţiilor de utilizare, conform HG 101/97.
Pentru sursa de apă propusă se prevede: o zonă de protecţie sanitară cu regim sever,
care se va amenaja conform prevederilor HG 101/97 și în încinta căreia se vor respecta
măsurile cu privire la utilizarea suprafeţelor specificate în acelaşi ordin, o zonă de
protecţie sanitară cu regim de restricţie, conform HG 101/97
- perimetrul de protecţie hidrogeologică, conform HG 101/97. Conform HG
101/97, pentru sistemul de alimentare cu apă care are ca sursă apa de suprafaţă,
este obligatorie dezinfecţia finală a apei.

„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”

30

Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

Dezinfecţia apei se poate face cu substanţe clorigene, ozon sau radiaţii ultaviolete
Tehnologia de tratare trebuie să fie proiectată în aşa fel încât să asigure timp de contact
între apă şi substanţa dezinfectantă de minim 30 minute.
De asemenea, trebuie să existe posibilitatea controlului substanţei reziduale. În cazul
clorului, valoarea clorului rezidual liber, după dezinfectia finală, trebuie să fie mai mare
sau egală cu 0,5 mg/l.
Eficienţa procesului de dezinfecţie trebuie să fie de 99,5 % exprimată în grade de
turbiditate și în valorile coliformilor totali și coliformilor fecali din standardul naţional
pentru apa potabilă.
Procentul de probe necorespunzătoare microbiologic, în reţeaua de distribuţie, nu
trebuie să depăşească 5 % din totalul probelor recoltate într-un an calendaristic.
Bilanţ de mediu şi interdicţie temporară de construire pentru cimitirele care nu
respectă distantele minime de protecţie sanitară faţă de zona de locuinţe.


Protecţia patrimoniului construit
Pentru moara de apa, monument de arhitectură, situat pe cursul paraului Valea Mare
se prevăd zone de protecţie, marcate pe planşa Reglementari urbanistice – zonificare
și planşa de încadrare în teritoriul administrativ.
Se prevăd zone de protecţie pentru aceste monumente, marcate pe planşa
Reglementari

urbanistice

zonificare

şi

planşa de

încadrare

în

teritoriul

administrațiv.
Autorizarea executării construcţiilor în zone care cuprind valori de patrimoniu
cultural construit, de interes local, declarate şi delimitate prin hotărârea consiliului
judeţean, se face cu avizul serviciilor publice descentralizate din judeţ, subordonate
Ministerului Culturii şi M.L.P.A.T..


Protecţia patrimoniului natural
Rezervaţia naturală Tanoavele din munţii Oaş – “Cetăţuia Mare” la Nord-est de
Cămărzana în suprafaţă de 1 ha.
Deţinătorii de terenuri pe care se găsesc speciile periclitate au obligaţia de a lua
măsuri de conservare şi protecţie a acestora, în conformitate cu Legea proiecţiei
mediului înconjurător.
Nu vor fi admise decât acele intervenţii care au o bază strict ecologică și numai în
baza unor autorizaţii de mediu eliberate de autorităţile competente.
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Consiliile locale atenţionate de specialiştii Agenţiei de Protecţia Mediului de
existenta unor asemenea specii, pe raza administrațivă vor aduce la cunoştinţa
deţinătorilor de teren a tuturor măsurilor impuse în vederea protejării lor şi
împreună cu acestea sunt răspunzători de conservarea și integritatea acestora.
Teiul - Tilia tomentosa - specie propusă pentru declararea ca monument al naturii
- Localizare - Cămărzana, curtea bisericii
- Administrator – Parohia Ortodoxa Romana Cămărzana
Unitatea care are în administrație acest obiectiv este răspunzătoare de gospodărirea,
conservarea şi integritatea monumentului naturii.
- Pădurea - este foarte importanta menţinerea integrităţii fondului forestier existent,
exploatarea raţională și economică a acestuia, îmbunătăţirea compoziţiei pădurilor
prin promovarea în cultură a speciilor autohtone și atragerea unor noi terenuri în
circuitul silvic, indeosebi terenuri inapte pentru producţia agricolă. De asemenea
este interzis vânatul de către persoanele neautorizate în perioadele nepermise ale
anului.
2.15. Reglementări urbanistice
Reglementări, categorii de intervenţii şi servitutii impuse
Zone protejate conform HG 101/97
- Zonele de captare, staţie tratare, rezervoare, reţele, include zone de protecţie sanitară
stabilite şi pentru care se vor stabili măsuri și restricţii conform HG 101/97.
Zone protejate conform OMS 536/97
- Statie de epurare: distanţa minima admisă faţă de zona de locuit este de 300 m.
- Rampa de gunoi: distanţa minimă admisă faţă de zona de locuit este 1000 m
- Cimitir animale: distanţa minimă admisă faţă de zona de locuit este de 200 m
- Cimitire: distanţa minimă admisă faţă de zona de locuit este de 50 m.
Zone protejate faţă de construcţii şi culoare tehnice
Zone cu riscuri naturale: cele trei zone cu alunecări de teren; cu interdicţie temporară de
construire și măsuri de stabilizare a versanţilor.
Servituţi de protecţie :
a) zona de protecţie a albiei minore a cursurilor de apă,
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În scopul asigurării protecţiei albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice și
îmbunătăţirii regimului de curgere a apelor, se instituie zone de protecţie, conform
Legii apelor nr. 107/1996, anexa 2.
În zonele lipsite de lucrări de consolidare și amenajare a malurilor se recomandă
autorizarea construcţiilor în afara albiilor majore ale apelor, cu excepţiile prevăzute de
lege.
Autorizarea executării construcţiilor de orice fel în albiile minore ale cursurilor de apă
este interzisă, cu excepţia lucrărilor de poduri, drumuri de traversare albiilor cursurilor
de apă, precum şi a lucrărilor de gospodărire a apelor. Autorizarea acestor lucrări este
permisă numai cu avizul primarului şi al autorităţilor de gospodărire a apelor și cu
asigurarea măsurilor de apărare a construcţiilor respective împotriva inundaţiilor, a
măsurilor de prevenire a deteriorării calităţii apelor de suprafaţa şi subterane, de
respectare a zonelor de protecţie faţă de malurile cursului de apă, şi faţă de lucrările de
gospodărire și de captare a apelor.
b) zona de protecţie a drumurilor publice
Se prevede zona de protecţie a drumurilor publice - Drumuri Judeţene, Drumuri
Comunale Conform O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor
- în afara localităţilor sunt fâşii de teren între marginile exterioare fâşiei de
siguranţă şi până la 20 m din ax, în cazul drumurilor judeţene şi până la 18 m din ax în
cazul drumurilor comunale.
CAPITOLUL III
MODELUL DE MANAGEMENT AL IMPLEMENTĂRII
STRATEGIEI CĂMĂRZANA
- planificarea orientata catre rezultate Singurul proces de construire a unui management, în masura să asigure cerintele de
calitate profesionala ale functiei institutiilor publice, este un proces complex orientat
spre rezultate.
Diferentele dintre strategiile focalizate pe actiune și cele focalizate asupra
rezultatelor, reprezinta unul dintre aspectele cele mai importante în cadrul
managementului strategic.
„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”

33

Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

Managementul concentrat pe rezultate are la baza cateva principii:
-

identificarea corecta a problemelor grupului tinta

-

stabilirea obiectivelor pe trei nivele interdependente între ele

-

evaluarea riscurilor fiecarui nivel de obiective

-

derularea strategiei este influentata de cuantificarea riscurilor

-

stabilirea indicatorilor de evaluarepentru fiecare dîntre rezultate

-

sunt avute în vedere doua perspective:


cea a resurselor (umane, materiale, timp)



cea a problemelor de rezolvat

Managementul focalizat pe rezultate are la baza principii de eficienta în utilizarea
resurselor:


Aceasta inseamna ca trebuie să analizam (in mod profesional) riscurile care pot
determina pierderea resurselor prin estimarea gresita a strategiei de actiune sau
prin stabilirea eronata a obiectivelor.



Determinarea riscurilor conduce la modificarea și adaptarea strategiei de actiune.



Riscul se cuantifica în valoarea procentuala a probabilitatii de aparitie. (putem
spune, în termeni generali ca: este imposibil să se intample, este posibil să se
intample sau este sigur ca se va intampla)



Acest tip de organizare solicita flexibilitate în abordare la nivelul construirii
echipei interdisciplinare (echipa este o resursa), al managementul timpului și al
acțiunii sincrone.

Obiectivele - metodologia noastră de acţiune
Cele trei nivele ale obiectivelor, din perspectiva orientarii catre rezultate sunt:
1.

rezultatele

2.

scopul

3.

obiectivul general

Cele doua moduri de stabilire a obiectivelor sunt :
-

cel care se bazeaza pe analiza nevoilor
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-

cel care se bazeaza pe analiza problemelor

Analiza și identificarea problemelor specifice, este necesara, pentru ca se obtin mai
multe informatii utile pentru rezolvare, pentru ca numarul celor care le vor cunoaste,
va crește.
In primul mod, bazat pe analiza nevoilor, se observa un consum mare de resurse în
implementarea strategiei, un control scazut a dinamicii implementarii și nu în
ultimul rand rezultate obtinute numai pe termen scurt sau deloc.
Cea de-a doua metoda, cea bazata pe analiza Problemelor, pune în valoare principii
moderne ale managementului resurselor, aceasta conducand la:
-

Controlul marit al echipei asupra activităților și metodologiei

-

Schimbari de durata, deoarece nu s-a pus accentul pe cat de mult s-a actionat
ci doar pe obtinerea schimbarii (in managementul modern, focalizarea nu
cade nicidata pe succesiunea de activități necesare ci pe obtinerea și
masurarea rezultatelor ca trambulina a schimbarii).

Aceste rezultate rezista pe termen lung fara să se intervina substantial în ambientul
organizational și social.
Este de la sine inteles insa ca, identificarea obiectivelor bazate pe analiza
problemelor, necesita cunostinte specifice și este mai laborioasa.
Pentru formularea obiectivelor se vor folosi trei nivele: tinand cont de nivelul timp,
avem obiective pe termen scurt, mediu și lung. Se mai utilizeaza un criteriu și
anume obiective care ating nivelul social, nivelul de grup și nivelul individual,
criteriu care trebuie să concorde cu cel amintit anterior.
Obiectivele din fiecare nivel, vor fi secondate de indicatori de performanta.
Factorii care permit mentinerea sub control a eficientei implementarii sunt
indicatorii de performanta.


Ii caracterizeaza doua dimensiuni: una calitativa și una cantitativa.



Cea calitativa, se refera la unitatea care o masuram



Cea cantitativa, se refera atat la gradul în care a fost atins nivelul individual al
obiectivelor, cat și la raportul dîntre utilizarea resurselor.
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Documentatie de verificare: pentru ca aceasta informatie să poata fi utilizata în
viitor și de alte institutii sau alte persoane, toate documentele care vor fi conexe
acestei dezvoltari strategice, vor face parte dintr-un cadru separat monitorizat.
Etapele managementului orientat spre rezultate
1. Identificarea grupului tinta
-

Fie ca e vorba despre un individ, familie sau despre o comunitate principiul de
identificare este acelasi. Trebuie să ca toti membri să se confrunte cu aceiasi
situatie în cadrul unui sistem (familie, comunitate).

2. Identificarea tuturor “actorilor” care influenteaza intr-un fel sau altul grupul tinta
-

Rolul acestor “actori” este de a prezenta perspectiva lor asupra situatiei
grupului tinta.

3. Identificarea problemelor cu care se confrunta grupul tinta
-

Pentru a fi eficienti trebuie să identificam problemele și nu nevoile

-

Problemele sunt definite în termeni de existenta a ceva nedorit

-

Nevoile sunt definite în termeni de neexistenta a ceva dorit

-

Un principiu logic ne lasa să observam ca nevoile sunt infinite ca numar pe
cand problemele sunt finite

4. Construirea lantului cauza-efect între problemele identificate
-

Aceasta poate fi prezentata vizual sub forma “arborelui problemelor”

5. Identificarea celor trei nivele ale obiectivelor
-

Din “arborele problemelor” prin pozitivare construim “arborele obiectivelor”
apoi în baza evaluarii resurselor disponibile stabilim obiectivele

-

Formularea obiectivelor incepand cu rezultate, scop, obiectiv general
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Cele trei nivele ale obiectivelor

Beneficii pentru
comunitate

OBIECTIV GENERAL

Ce fac beneficiarii
cu rezultatele
livrate? (utilizare)

SCOP (OBIECTIV SPECIFIC)

Ce schimbare apare
la nivelul
performantei?
(livrare)

REZULTATE (OBIECTIVE PERATIONALE)

Nu este posibila o schimbare dacă nu exista o stare de insatisfactie (nemultumire).
Toate procesele de schimbare, se traduc prin faptul ca odata parasita situatia initiala,
in vederea atingerii situatiei finale dorite, in perioada intermediara lucrurile vor
merge mult mai rau ca inainte.
Tentatia de a regreta starea anterioara este mare și este nevoie de mult calm pentru
a traversa depresiunea schimbarii.
Astfel, primul nivel al schimbarii îl constituie rezultatele, schimbarea aparand în
timpul derularii strategiei.
Aceasta schimbare trebuie să se refere la aspecte cat mai concrete care pot fi cu
usurinta masurabile.
Trebuie avut în vedere, ca rezultatele nu existau inainte de initierea acțiunilor.
Acestea nu trebuie confundate cu acțiuni sau cu scopul și obiectivul general al
planului.
Un criteriu de verificare ar fi faptul ca rezultatele trebuie:
- sa fie în proprietatea beneficiarilor
- totalitatea lor să fie utilizata pentru indeplinirea scopului
- pot fi catalogate ca bunuri, produse, servicii, abilitati (tot ceea ce poate fi utilizat
în viitor spre atingerea scopului)
- sa produca satisfactie beneficiarilor
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Atentie: nu intotdeauna grupul tinta reuneste totalitatea beneficiarilor. Grupul tinta
este definit de persoanele interesate, grupurile de interes, carora nu le este
indiferent dacă problema se va rezolva, cand și în ce mod. Acest grup tinta este în
general activ implicat în activitățile proiectului.
Nivelul doi al schimbarii este cel al scopului sau cu alte cuvinte, nivelul obiectivelor
specifice. Scopul este definit prin întrebarea “Ce anume fac beneficiarii cu
rezultatele?” Scopul strategiei centrate pe rezultate, este raspunsul la aceasta
întrebare. Accentul cade de data aceasta pe utilizare și nu pe proprietate. Se
realizeaza extinderea sistemului, prin includerea unui numar mai mare de factori. Cu
toate ca la nivelul rezultatelor, vorbeam de individ, iar acum de familie sau grup, inca
nu putem vorbi de comunitate. Scopul este formulat în termeni de beneficii pentru
grupul tinta. Acesta va fi atins atunci cand toate rezultatele sunt obtinute și cand
riscurile exterioare au fost controlate și se afla la nivele minime.
Obiectivul General nu este niciodata atins prin munca unei singure organizații sau a
unui individ, el este doar o directie spre care dorim să ne indreptam. Spre deosebire
de scop, care este definit pe termen mediu și rezultatele care definesc prioritatile pe
termen scurt, el este intotdeauna formulat pe termen lung și defineste beneficiile
pentru o comunitate.
In planificare orientata spre rezultate, acțiunile sunt elaborate doar dupa ce se
stabilesc corect cele trei nivele ale obiectivelor și sunt evaluate corect riscurile.
Deoarece resursele sunt limitate, ricurile sunt esentiale în acest tip de management.
Pentru a nu se ajunge în situatia de a consuma resurse, fara a obtine rezultatele
asteptate, se face o evaluare a riscurilor, pentru a le putea controla.
Riscurile se analizeaza din perspectiva conditionarilor exterioare (unde nu avem
control) asupra fiecarui obiectiv pe care l-am inscris în triada celor trei nivele ale
obiectivelor. Întrebarea care clarifica existenta acestor conditii independente de
actiunea noastra este: ”Ce anume ar impiedica indeplinirea acestui obiectiv?”, “De ce
anume ar fi nevoie pentru indeplinirea acestui obiectiv?” în urma raspunsurior
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trebuie să decidem dacă factorul de risc poate fi eliminat printr-o actiune specifica
din cadrul strategiei sau dacă este imposibil de controlat. în acest caz trebuie să
modificam obiectivul pentru ca altfel riscam să nu îl realizam cu toate resursele
folosite.
CAPITOLUL IV
CONTEXTUL JUDEȚEAN ȘI REGIONAL
Dezvoltarea regionala este un concept nou ce urmareste impulsionarea și
diversificarea activităților economice, stimularea investitiilor în sectorul privat,
contributia la reducerea somajului și nu în cele din urma să conduca la o
imbunatatire a nivelului de trai. Pentru a putea fi aplicata politica de dezvoltare
regionala s-au infiintat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul
Romaniei.
Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe judete. Regiunile de dezvoltare nu
sunt unitati administrațiv-teritoriale, nu au personalitate juridica, fiind rezultatul
unui acord liber între consiliile judetene și cele locale. Politica de dezvoltare
regionala reprezinta un ansamblu de masuri planificate și promovate de autoritatile
administrației publice locale și centrale, în parteneriat cu diversi actori (privati,
publici, voluntari), în scopul asigurarii unei creșteri economice, dinamice și durabile
prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local, în scopul îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă
Comuna Cămărzana face parte din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest a Romaniei,
deci Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana este compatibilă cu
Strategia de Dezvoltare a Regiunii Nord-Vest. Strategia de Dezvoltare Regională are
rolul de a orienta dezvoltarea regiunii în perioada 2014-2020 și de a fundamenta
accesul regiunii la Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene. De
asemenea priorităţile prevăzute în cadrul Strategiei Regionale sunt compatibile și
relevante pentru domeniile de intervenţie stabilite în cadrul Programului
Operaţional Regional (POR), precum și a Programelor Operaţionale Sectoriale.

„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”

39

Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt: dezvoltarea între
prinderilor, piaţa forţei de muncă, atragerea investiţiilor, transferul de tehnologie,
dezvoltarea sectorului I.M.M.-urilor, îmbunătaţirea infrastructurii, calitatea mediului
inconjurător, dezvoltare rurală, sănătate, educaţie, învăţămînt, cultura.
Dezvoltarea rurală ocupă un loc distinct în cadrul politicilor regionale şi se referă la
urmatoarele aspecte: înlăturarea/diminuarea sărăciei în zonele rurale; echilibrarea
oportunităţilor economice și a condiţiilor sociale dîntre mediul urban și cel rural;
stimularea iniţiativelor locale; păstrarea patrimoniului spiritual și cultural.
Cadrul de implementare şi de evaluare a politicii de dezvoltare regională îl reprezintă
regiunea de dezvoltare, constituită ca o asociere benevolă de judeţe vecine. Regiunea
de dezvoltare nu este unitate administrațiv-teritorială și nu are personalitate juridică.
Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională sunt următoarele:


diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltării
echilibrate şi pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare intârziată);
preîntâmpinarea producerii de noi dezechilibre; îndeplinirea criteriilor de
integrare în structurile Uniunii Europene şi de acces la instrumentele financiare de
asistenţă pentru ţările membre -fonduri structurale și de coeziune;



corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare;



stimularea cooperării interregionale, interne și internaţionale, care contribuie la
dezvoltarea economică și care este în conformitate cu prevederile legale și cu
acordurile internaţionale încheiate de România.

Principiile care stau la baza elaborării şi aplicării politicilor de dezvoltare regională
sunt:


Descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central/guvernamental,
spre cel al comunităţilor regionale;



Parteneriatul între toţi actorii implicaţi în domeniul dezvoltării regionale;



Planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe şi proiecte) în vederea
atingerii unor măsuri de dezvoltare localăstabilite;
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Cofinanţarea - contribuţia financiară a diverşilor actori implicaţi în realizarea
programelor și proiectelor de dezvoltare regională.
CAPITOLUL V
DOCUMENTE DE PROGRAMARE CARE AU STAT LA BAZA
ELABORĂRII STRATEGIEI
Strategia de Dezvoltare este un document programatic care are la bază principalele
instrumente strategice funcţionale la nivel naţional: Planul Naţional de Dezvoltare
2014 – 2020, Planul de Dezvoltare Regionala 2014 – 2020, precum și Strategia de
dezvoltare a judeţului ca suport decizional la nivel judeţean, regional, naţional.
A. Planul Naţional de Dezvoltare a României - reprezintă documentul de
planificare strategică și programare financiară multianuală, aprobat de Guvern și
elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta dezvoltarea socio-economică a
României în conformitate cu Politica de Coeziune a Uniunii Europene.
PND reprezintă documentul pe baza căruia au fost elaborate Cadrul Strategic
Naţional de Referinţă 2014-2020 (CSNR), reprezentând strategia convenită cu
Comisia Europeană pentru utilizarea instrumentelor structurale, precum și
Programele Operaţionale prin care se vor implementa aceste fonduri. Planul naţional
de dezvoltare a României reprezintã:



Instrument pentru eficientizarea prioritizării investiţiilor publice pentru dezvoltare



Creează condiţiile pentru imbunătăţirea managementului cheltuielilor bugetare pe
termen mediu, cadru de investiţii stabil, vizibil și predictibil



Fundamentează necesităţile strategice de finanţare a căror acoperire se va realiza cu
sprijinul UE



Instrument util pentru “coordonarea donatorilor” (UE, IFI)
Strategia de dezvoltare a PND 2014-2020 este o reflectare a nevoilor de dezvoltare a
României, în vederea reducerii cât mai rapide a decalajelor existente faţă de UE.
Strategia PND 2014-2020 se axează atât pe orientările strategice comunitare privind
coeziunea, cât și pe priorităţile Agendei Lisabona şi obiectivele de la Göteborg.
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PND-ul României pentru perioada 2014-2020 are urmatoarele priorităţi naţionale de
dezvoltare:
-

Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea
acestora, deschiderea către piață și procesare aproduselor agricole.

-

Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor
fermieri.

-

Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea
investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la
dezvoltarea spațiului rural.

-

Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării
IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural.

-

Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin
intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește
competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și
combaterea sărăciei și excluderii sociale.

-

Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui
subprogram dedicat.
B. Cadrul Strategic Naţional de Referinţă
Cadrului Strategic Naţional de Referinţã (CSNR) este documentul strategic de
referinţã pentru programarea Fondurilor Structurale și de Coeziune în România.
Acest tip de document este elaborat de fiecare stat membru al UE, conform noului
acquis privind Politica de Coeziune.
Prin acest document se explicã modul în care vor fi implementate Instrumentele
Structurale în România în perioada 2014-2020..
Scopul principal al CSNR este de a consolida obiectivul strategic al politicilor
economice, de coeziune socialã și regionale ale României, precum și de a stabili
legãturile potrivite şi corecte cu politicile Comisiei Europene, mai ales cu Strategia de
la Lisabona, care stã la baza elaborãrii politicilor de dezvoltare economicã și de
crearea a noi locuri de muncã.
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CSNR a fost elaborat pe baza Planului Naţional de Dezvoltare (PND) 20142020.CSNR se implementeazã prin Programele Operaţionale.
C. Strategia de Dezvoltare Regională 2014 – 2020
Agenţia pentru Dezvoltare Regională deţine un rol deosebit de important în cadrul
procesului de programare regională, în sensul că este instituţia abilitată să elaboreze,
în parteneriat cu actorii din Regiunea Nord Vest şi partenerii de la nivel naţional,
Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 al Regiunii Nord Vest.
Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020 din Regiunea Nord Vest este documentul
de planificare strategică, elaborat într-un larg parteneriat, care are ca scop
orientarea și stimularea dezvoltării economice și sociale la nivel regional pentru
perioada de programare 2014 – 2020. Planul de Dezvoltare Regională are rolul de a
orienta dezvoltarea regiunii în perioada 2014 – 2020 și de a fundamenta accesul
Regiunii Nord Vest la Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene. De
asemenea, priorităţile sunt compatibile cu domeniile de intervenţie stabilite în
cadrul Programelor Operaţionale din România.
Punctul de plecare al Planului de Dezvoltare Regională 2014 – 2020 l-a constituit
PDR 2004–2006 care a fost actualizat în conformitate cu noile realităţi economice și
sociale din Regiunea Nord Vest. Pentru elaborarea Analizei Socio-Economice a
Regiunii Vest, s-a pornit de la actualizarea datelor statistice cuprinse în Analiza
Socio-Economică 2004-2006, proces realizat cu sprijinul Direcţiei Regionale de
Statistică.
D. „Strategia de Dezvoltare a judeţului Satu Mare ca suport decizional la nivel
judeţean, regional, naţional” (2014-2020)
Contextul Strategic Judetean
Comuna Cămărzana în contextul regional și judetean isi doreste să devină un pol al
calităţii vieţii cetăţenilor săi. Pentru a putea activa toate beneficiile care decurg din o
buna relationare la nivel national și international trebuie să avem în primul rand o
buna și sustinuta integrare în sistemul socio-economic judetean și regional.
„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”
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Strategia de dezvoltare Locala se subscrie Planului de Dezvoltare Judetean al
judetului Satu Mare prin extinderea aplicabilitatii masurilor operationale regasite la
nivel judetean în masurile formulate la nivel local.

OBIECTIV GENERAL

Creşterea economiei regionale prin dezvoltare policentrică şi
specializare funcţională pentru diminuarea disparităţilor intra- şi interregionale, la nivel economic, social şi de mediu şi creşterea
standardului de viaţă regional.

OBIECTIVE SPECIFICE

1. Creşterea atractivităţii

regiunii prin
îmbunătăţirea
competitivităţii
activităţilor economice
prioritare şi stimularea
activităţilor inovatoare
în scopul obţinerii unor
produse cu valoare
adăugată ridicată.

2. Creşterea
accesibilităţii regiunii
prin îmbunătăţirea
infrastructurilor
regionale, ca suport
pentru susţinerea
activităţilor
economice şi sociale
din polii de dezvoltare
ai regiunii.

3. Dezvoltarea
resurselor umane
pentru creşterea
gradului de ocupare pe
piaţa muncii, prin
modernizarea
învăţământului,
dezvoltarea de abilităţi
antreprenoriale şi
promovarea educaţiei
adulţilor şi a formării

4. Promovarea
dezvoltării
durabile şi
diversificarea
activităţilor
din mediul
rural.

„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”

5. Asistenţă
tehnică.
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CAPITOLUL VI
PREZENTARE METODOLOGICĂ A STRATEGIEI COMUNEI CĂMĂRZANA :
„Strategia de Dezvoltare Durabilă a Comunei Cămărzana ” are rolul de a orienta
dezvoltarea localităţii în perioada 2014-2020 și de a fundamenta accesul acesteia la
Fondurile Structurale și de Coeziune ale Uniunii Europene. De asemenea priorităţile
prevăzute în cadrul Strategiei sunt compatibile și relevante pentru domeniile de
intervenţie stabilite în cadrul Programului Operaţional Regional (POR), precum și a
Programelor Operaţionale Sectoriale.
Pe baza Analizei Socio-Economice și a Analizei SWOT, cadrul strategic a fost conceput
pe 5 niveluri principale, puternic legate cu etapele viitoare de implementare (acestea
sunt în principal condiţionate de factorul timp şi profunzimea/complexitatea
schimbării avute în vedere). Cele 6 niveluri strategice sunt:


VIZIUNEA;



OBIECTIVUL GENERAL;



OBIECTIVELE STRATEGICE;



AXE PRIORITARE (PRIORITĂŢI);



MĂSURI și DIRECŢII DE ACŢIUNE.

În figura de mai jos este reprezentată strategia la primele 4 niveluri.

„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”
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A. STRUCTURA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI CĂMĂRZANA,
2014-2020, JUDEŢUL SATU MARE

VIZIUNE

OBIECTIV GENERAL

OBIECTIVE STRATEGICE

AXE PRIORITARE
MĂSURI

PROIECTE

„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”
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VIZIUNE: „Cămărzana – o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului ”.

OBIECTIV GENERAL:
„Creşterea calităţii vieţii pentru toţi locuitorii în conformitate cu
standardele europene”

OBIECTIVE STRATEGICE

OBIECTIV 1
Stimularea sectoarelor cu
potenţial de dezvoltare și
creşterea competivităţii
economice

OBIECTIV 2
Dezvoltarea resurselor
umane şi a serviciilor
sociale

OBIECTIV 3
Dezvoltarea infrastructurii de
bază respectând standardele
de mediu

PRIORITĂŢI - AXE PRIORITARE

P.1.1.

P.1.2.

P.1.3.

P2.1.

P.2.2.

P.2.3.

P.3.1.

P.3.2.

P.3.3.

P.3.4.

P.3.5.

Stimularea
investiţiilor
durabile în
comuna
Camarzana:

Dezvoltarea
şi creşterea
calităţii
activităţilor
în domeniul
agricol:

Susţinerea
şi
dezvoltarea
turismului:

Sprijinirea
sistemului
educaţional
şi de
formare
profesională:

Creşterea
gradului de
ocupare a
populaţiei
din
Camarzana
:

Dezvoltarea
sistemului
de servicii
sociale:

Modernizarea
şi extinderea
infrastructurii
de transport;

Dezvoltarea
şi
modernizarea
infrastructurii
utilitare

Amenajarea
teritoriului şi
creşterea
accesului la
utilităţi:

Dezvoltarea
infrastructurii
de
gestionare a
apelor şi a
deşeurilor.

Conservarea
naturii şi
protecţia
mediului.

„Cămărzana - o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului”
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Succint, viziunea Comunei Cămărzana este exprimată astfel „Cămărzana – o comuna
a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului!”.
Obiectivul general al strategiei este – „creşterea calităţii vieţii pentru toţi locuitorii
în conformitate cu standardele europene”.
Obiectivul general al strategiei se bazează pe trei obiective specifice, care se prezintă
astfel:


Obiectivul 1: „Stimularea sectoarelor cu potenţial de dezvoltare și creşterea
competitivităţii economice”;



Obiectivul 2: „Dezvoltarea resurselor umane și a serviciilor sociale”;



Obiectivul 3:

„Dezvoltarea infrastructurii de bază respectând standardele de

mediu”.
La nivelul Comunei Cămărzana au fost stabilite un număr de 11 priorităţi, acestea
reflectând nevoia comunităţii locale de a avea un cadru de referinţă clar prezentat,
rezultat al unei analize complexe. Astfel, obiectivului 1 îi corespund 3 priorităţi (P.1.1.
– P.1.3), obiectivului strategic 2 îi corespund 3 priorităţi (P.2.1. – P.2.3) iar
obiectivului strategic 3 îi corespund 5 priorităţi (P.3.1. – P.3.5). Acestea se prezintă
astfel:


P.1.1. „Stimularea investiţiilor durabile în comuna Cămărzana”;



P.1.2. „Dezvoltarea şi creşterea calităţii activităţilor în domeniul agricol”;



P.1.3. „Susţinerea şi dezvoltarea turismului”;



P2.1. „Sprijinirea sistemului de învăţământ şi a furnizorilor de formare profesională”;



P.2.2. „Creşterea gradului de ocupare a populaţiei din Cămărzana ”;



P.2.3. „Dezvoltarea sistemului de servicii sociale”;



P.3.1. „Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport”;



P.3.2. „Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii electrice”;



P.3.3. „Creșterea accesului la utilităţi”;



P.3.4. „Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor și a deşeurilor”;



P.3.5. „Conservarea naturii şi protecţia mediului”.
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Fiecărei priorităţi identificate i-au fost ataşate mai multe măsuri prin intermediul
cărora să se realizeze priorităţile stabilite. Mai jos, prezentăm principalele elemente
ale strategiei:
B. OBIECTIV STRATEGIC 1: „Stimularea sectoarelor cu potenţial de dezvoltare
și creşterea competitivităţii economice”
P.1.1. Stimularea investiţiilor durabile în comuna Cămărzana:


Crearea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor și activităţilor productive;



Atragerea de noi investitori în comuna Cămărzana (elaborarea de politici pentru
atragerea de investitori, realizarea unor materiale şi acțiuni de promovare destinate
atragerii de investitori, participarea la târguri și misiuni de afaceri, extinderea bazei
de informaţii pe internet pentru promovarea investiţiilor, etc);



Simplificarea procedurilor pentru obţinerea avizelor necesare investiţiilor;



Crearea şi dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri performante;



Susţinerea întreprinzătorilor mici şi mijlocii;



Dezvoltarea de servicii pentru susţinerea inovaţiei și a unei competitivităţi crescute;



Dezvoltarea unei politici fiscale de susţinere a investitorilor.
P.1.2. Dezvoltarea și creșterea calităţii activităţilor în domeniul agricol:



Modernizarea tehnologiei folosite în domeniu agricol și zootehnic;



Susţinerea micilor agricultori şi dezvoltarea de servicii de asistenţă pentru aceştia;



Diversificarea producţiei agricole şi dezvoltarea unei agriculturi alternative;



Dezvoltarea

unor

structuri

pentru

susţinerea

activităţilor

agricole

şi

profesionalizarea modului de comercializare a produselor (exemplu: Bursa de
mărfuri agricole);


Dezvoltarea capacităţii de prelucrare a produselor agro-zootehnice;



Creșterea capacităţii producătorilor locali de a accesa programe europene.
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P.1.3. Susţinerea și dezvoltarea turismului:


Crearea și amenajarea obiectivelor turistice;



Diversificarea și modernizarea posibilităţilor de cazare în vederea dezvoltării
turismului de afaceri;



Păstrarea și valorificarea potenţialului natural și cultural;



Realizarea unor materiale de informare şi promovarea alternativă a ofertelor
turistice din diferite surse de comunicare;



Realizarea unei situaţii cu privire la clădirile istorice;



Instensificarea activităţilor culturale și dezvoltarea continuă a realaţiilor
transfrontaliere;



Dezvoltarea marketingului teritorial prin crearea unor brand-uri locale.
C.

OBIECTIV STRATEGIC 2 „Dezvoltarea resurselor umane și a serviciilor
sociale”

P.2.1. Sprijinirea sistemului de învăţământ şi a formării profesionale
continue:


Reabilitarea infrastructurii educaţionale;



Realizarea unui complex şcolar;



Promovarea învăţării pe parcursul vieţii;



Creşterea accesului la educaţie, în special pentru categoriile dezavantajate (romi,
persoane cu handicap);



Prevenirea abandonului şcolar;



Dezvoltarea programelor de alfabetizare și a programelor gen „a doua şansă” pentru
persoanele care nu au absolvit învăţământul obligatoriu;



Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în educaţia timpurie şi în învatamântul
pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale;



Recunoaşterea și certificarea învăţării non-formale şi informale prin realizarea de
parteneriate cu instituţii competente;



Creșterea calităţii actului de predare.
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P.2.2. Creșterea gradului de ocupare a populaţiei din Cămărzana :


Adaptarea ofertei la cererea de pe piaţa muncii din Cămărzana și din localităţile
învecinate



Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orintare profesională şi informare privind
cariera;



Facilitarea accesului la cursuri de formare și perfecţionare continuă;



Dezvoltarea unor măsuri de combatere a muncii la negru.
P.2.3. Dezvoltarea sistemului de servicii sociale și a serviciilor furnizate de
administrația publică:



Reabilitarea infrastructurii sociale;



Combaterea excluziunii sociale;



Dezvoltarea serviciilor administrației publice și creșterea calităţii actului de
guvernanţă.
D. OBIECTIV STRATEGIC 3: „Dezvoltarea infrastructurii de bază respectând
standardele de mediu”:
P.3.1. Modernizarea și extinderea infrastructurii de transport;



Creșterea capacităţii portante a reţelei de drumuri existentă



Reabilitarea/modernizarea drumurilor aflate în gestiunea autorităţilor locale;



Întreținerea și repararea drumurilor, podurilor și anexelor acestora;



Asigurarea siguranţei traficului rutier;



Fluidizarea circulaţiei prin alegerea celei mai potrivite soluții (realizarea şoselei de
centură sau creșterea numărului de benzi pentru circulaţie);



Construirea și modernizarea infrastructurii rutiere de acces către zona industrială a
Comunei;
P.3.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii electrice



Racordarea tuturor gospodăriilor la energia electrică;



Retehnologizarea sistemului de transport şi de distribuţie a energiei electrice;
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Investiţia în echipamente de producere a energiei electrice cu eficienţă energetică
ridicată;



Dezvoltarea de surse alternative de energie electrică.
P.3.3. Amenajarea teritoriului și creșterea accesului la utilităţi:



Dezvoltarea reţelei de alimentare cu energie termică;



Îmbunătăţirea randamentului energiei termice;



Creșterea accesului la reţeaua de telefonie fixă, mobilă şi internet pentru un număr
cât mai mare de locuitori.
P.3.4. Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor și a deşeurilor:



Realizarea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă a tuturor gospodăriilor;



Realizarea și moderizarea sistemelor de epurare a apelor uzate menajere şi
industriale;



Reabilitarea zonelor cu grad ridicat de poluare;



Gestionarea deşeurilor menajere și industriale;



Administrarea apelor pluviale şi freatice.
P.3.5. Conservarea naturii şi protecţia mediului:



Definirea şi gestionarea zonelor de protecţie a mediului;



Creșterea nivelului de informare şi conştientizare a populaţiei cu privire la
problematica mediului;



Protejarea parcurilor și a zonelor verzi;



Dezvoltarea și modernizarea unor noi zone verzi în cadrul Comunei.
CAPITOLUL VII
DEZVOLTAREA DURABILĂ A COMUNEI CĂMĂRZANA
Viziunea Comunei Cămărzana este concepută într-o manieră sintetică, care pune în
centrul preocupării sale dezvoltarea echitabilă, pentru toţi cetăţenii Comunei,
dezvoltare care să fie în acord cu caracteristicile tradiţionale ale comunităţii şi care să

52

Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

se bazeze pe experienţa acumulată în timp de locuitori (se vrea o reflectare în viaţă şi
în politica publică a imperativului de a învăţa din lecţiile trecutului şi a istoriei, pentru a
nu-i repeta greşelile). Succint, viziunea Comunei Cămărzana este exprimată astfel
„Cămărzana – o comună a viitorului, bazată pe înţelepciunea trecutului!”.
A. Obiectivul Strategic 1 – „STIMULAREA SECTOARELOR CU POTENŢIAL DE
DEZVOLTARE și CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE”:
În urma analizei SWOT realizate la nivelul Comunei Cămărzana a reieşit ca fiind
extrem de importantă susţinerea sectoarelor care prezintă potenţial de dezvoltare, în
acest sens fiind reţinute dezvoltarea serviciilor, dezvoltarea sectorului productiv,
agricol și a turismului. Din cele prezentate rezultă că am avut în vedere valorificarea
punctelor tari (ne referim aici la tradiţia din zonă în ceea ce priveşte sectorul
productiv şi agricol) dar şi o evaluare corectă a oportunităţilor viitoare pentru această
zonă (în special în domeniul serviciilor și al turismului). Pentru contracararea
punctelor slabe (reprezentate de pierderea în ultima perioadă a unui număr
important de locuri de muncă) se preconizează crearea unui mediu propice pentru
atragerea de noi investitori precum și pentru susţinerea iniţiativelor micilor
întreprinzători. Acest obiectiv este structurat în 3 priorităţi principale:
 stimularea investiţiilor durabile în comuna Cămărzana ;
 dezvoltarea şi creşterea calităţii activităţilor în domeniul agricol;
 susţinerea și dezvoltarea turismului.
Pentru fiecare prioritate (axă prioritară) sunt prevăzute mai multe măsuri, care vor
permite pe viitor identificarea şi dezvoltarea de proiecte în vederea soluţionării
problemelor cu care se confruntă în acest moment comuna Cămărzana .
PRIORITATEA 1.1. Stimularea investiţiilor durabile în comuna Cămărzana :
Prioritatea 1 din cadrul primei axe strategice cuprinde un număr de 7 măsuri
principale de acţiune, după cum urmează: crearea de noi locuri de muncă în
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domeniul serviciilor și activităţilor productive (I); atragerea de noi investitori în
comuna Cămărzana (II), simplificarea procedurilor pentru obţinerea avizelor
necesare investiţiilor (III), crearea și dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri
performante (IV); susţinerea întreprinzătorilor mici şi mijlocii (V), dezvoltarea de
servicii pentru susţinerea inovaţiei și a unei competivităţi crescute (VI); dezvoltarea
unei politici fiscale de susţinere a investitorilor (VII).
a) Crearea de noi locuri de muncă în domeniul serviciilor și al activităţilor
productive – această prioritate are în vedere creșterea nivelului de ocupare a
polulaţiei din Cămărzana şi valorificarea resurselor umane existente la nivelul
Comunei. După cum rezultă din analiza socio-economică și analiza SWOT, la nivelul
Comunei Cămărzana există mai multe sectoare cu un potenţial de dezvoltare
deosebit de ridicat (domeniul productiv, domeniul agricol și zootehnic, domeniul
serviciilor). Astfel, prin dezvoltarea unor investiţii inteligente se poate asigura
crearea mai multor locuri de muncă în domenii în care există deja o forţă de muncă
pregătită/calificată. Pentru comunitatea din Cămărzana este important să se
reactiveze o serie de resurse (umane și fizice), o astfel de politică asigurând o
anumită continuitate procesului de dezvoltare.
Pe termen mediu și lung, se va avea în vedere și dezvoltarea unor ramuri cu valoare
adăugată ridicată, pentru a se evita o serie de consecinţe determinate de
dezvoltarea industriei de lohn, unde investitorii au urmărit realizarea unei investiţii
minime și valorificarea forţei de muncă ieftine.
Principalele măsuri avute în vedere pentru dezvoltarea unei politici durabile de
ocupare se referă la:
 asigurarea de oportunităţi egale de angajare pentru toţi locuitorii din Cămărzana
;
 valorificarea permanentă a resurselor umane prin dezvoltarea unor programe de
formare profesională, atât pentru persoanele care nu au un loc de muncă cât şi
pentru cei angajaţi;
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 asigurarea accesului la informaţii cu privire la locurile de muncă disponibile la
nivel local, judeţean şi internaţional;
 dezvoltarea capacităţii la nivel local de monitorizare a pieţei muncii, a
modificărilor înregistrate pe piaţa muncii precum și a persoanelor care nu au un loc
de muncă (se constată în continuare diferenţe semnificative între numărul de
şomeri înregistraţi şi numărul de persoane care nu au un loc de muncă, o parte
dîntre acestea fiind implicate în economia informală).
 dezvoltarea unor proiecte pentru creșterea corespondenţei între cererea și
oferta de muncă.
Politica de ocupare dezvoltată la nivelul Comunei va respecta principiile de
dezvoltare durabilă stabilite în „Strategia de la Lisabona” din anul 2000 precum și în
„Strategia Europeană de Ocupare”.
b) Atragerea de noi investitori în comuna Cămărzana – acest tip de măsură este
deosebit de importantă pentru a se asigura noi locuri de muncă în zonă dar şi
pentru creșterea competitivităţii, deoarece investitorii de regulă aduc tehnologii
competititive şi au deja piaţă de desfacere pentru produsele lor. Politica de
atragerea a noilor investitori se va face pe baza unor principii de analiză
sustenabilă, luându-se în vedere impactul viitor al investiţiei şi din punct de vedere
social şi al respectării normelor de mediu.
În vederea atragerii unor investitori semnificativi pentru comuna Cămărzana sunt
prevăzute mai multe tipuri de activităţi, care sunt subordonate unui număr de 3
obiective deosebit de importante pentru această prioritate:
 dezvoltarea unei politici sustenabile de atragere a investitorilor și
elaborarea unor mecanisme eficiente și transparente de implicare a
comunităţii de afaceri în stabilirea acestei politici;
 dezvoltarea unor activităţi de promovare a potenţialului socio-economic;
 dezvoltarea unui climat propice pentru investitorii locali și străini.
Principalele tipuri de activităţi şi măsuri care sunt prevăzute în acest sens sunt:
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 elaborarea unei politici locale pentru atragerea de investitori;
 stabilirea unui mecanism permanent de colectare a proiectelor de investiţii din
sectorul public și privat care vor fi promovate către investitori;
 asigurarea participării efective a reprezentanţilor sectorului privat la stabilirea
obiectivelor din domeniul atragerii investiţiilor străine și la decizii administrațive
care influenţează dezvoltarea economică locală;
 realizarea unor materiale de informare şi acțiuni de promovare destinate
atragerii de investitori;
 participarea la târguri și misiuni de afaceri în vederea promovării potenţialului
socio-economic al localităţii;
 extinderea bazei de informaţii pe internet pentru promovarea investiţiilor;
 asigurarea unui tratament egal între investitorii străini şi români în condiţiile
creării unui mediul favorabil investiţiilor.
Motorul procesului de relansare economică și socială îl reprezintă decizia de
investiţie. Această decizie trebuie să se bazeze pe determinări cantitative și
calitațive riguroase, care să asigure orientarea efortului, investind spre cele mai
bune variante de proiect. De aceea, eficienţa economică - ca obiectiv prioritar în
adoptarea deciziei de investiţii - și indicatorii eficienţei economice a investiţiilor
ocupă un loc central în conceperea și implementarea prezentei strategii.
c) Simplificarea procedurilor pentru obţinerea avizelor necesare investiţiilor
– acest aspect este deosebit de important pentru dezvoltarea spiritului
antreprenorial local, dar și pentru atragerea unor investitori străini. Conform
planificărilor prezente, se prevede realizarea unor ghişeuri unice pentru obţinerea
diverselor tipuri de autorizaţii şi avize, fapt ce va contribui la facilitarea actului
investiţional.
d) Crearea și dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri performante – pentru
susţinerea mediului economic local se prevede dezvotarea unor servicii de
consultanţă și asistenţă în domenii strategice, precum: politica de management,
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politica de resurse umane, marketing. Aceste servicii au ca și obiectiv dezvoltarea
unor deprinderi manageriale precum și încurajarea spiritului antreprenorial. De
asemenea, se prevede facilitarea accesului la programe de formare și consultanţă
pentru accesarea de fonduri structurale în vederea realizării unr investiţii viitoare.
Infrastructura de afaceri cuprinde centre de servici pentru IMM-uri, centre de
transfer tehnologic, centre de marketing, incubatoare de afaceri şi alte structuri care
sprijină dezvoltarea activităţii antreprenoriale. Pe termen lung ele duc la creșterea
numerică şi calitațivă a întreprinderilor mici şi mijlocii.
e) Susţinerea întreprinzătorilor mici şi mijlocii – susţinerea acestui segment
este deosebit de semnificativă, având în vedere că majoritatea firmelor parte din
această categorie, existând şi pe viitor un potenţial important pentru acest sector.
Principalele direcţii de intervenţie se referă la acordarea de sprijin în perioada de
start-up precum și dezvoltarea de servicii suport pentru diferitele etape de evoluţie
a unei firmei. Acest tip de servicii sunt deosebit de importante și pentru încurajarea
antreprenoriatului

local

(conform

statisticilor

înregistrate,

numărul

antreprenorilor, raportat la totalul populaţiei, precum şi numărul IMM-urilor nou
înfiinţate este semnificativ mai scăzut în România decât în alte ţări cu economie de
tranziţie).
Principalele direcţii de acţiune care sunt avute în vedere se referă la:
 dezvoltarea aptitudinilor manageriale a conducătorilor pentru a le creşte
capacitatea decizională și de adaptare la cerinţele noi de pe piaţa europeană;
 dezvoltarea relaţiilor internaţionale are în vedere facilitarea accesului la pieţe
externe şi cooperare cu firme din străinătate;
 facilitarea accesului la programe de microcredit și la granturi europene –
acest aspect se are în vedere prin dezvoltarea unor servicii de informare cu privire
la oportunităţile existente precum şi organizarea unor programe de instruire în
vederea obţinerii unor competenţe necesare în acest sens.
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f) Dezvoltarea de servicii pentru susţinerea inovaţiei și a unei competivităţi
crescute – această măsură este deosebit de importantă pentru politica
investiţională locală, referindu-se în principal la :
 transfer tehnologic, cercetare, dezvoltarea inovării tehnologice – prin
intensificarea legăturilor dîntre mediul economic și institutele de cercetare.;
 informatizarea activităţii.
g) Dezvoltarea unei politici fiscale de susţinere a investitorilor – administrația
locală îşi asumă responsabilitatea dezvoltării unei politici de taxe şi impozite care să
încurajeze investiţia, analizând în permanenţă setul de beneficii şi facilităţi care pot
fi acordate investitorilor, în funcţie de natura și valoarea investiţiei avute în vedere.
P.1.2. Dezvoltarea și creşterea calităţii activităţilor în domeniul agricol:
a)Modernizarea tehnologiei folosite în domeniul agricol și zootehnic –
agricultura reprezintă una dîntre principalele activităţi înregistrate la nivelul
Comunei Cămărzana, acesta având o importantă tradiţie în agricultură și zootehnie.
În pofida potenţialului deosebit din zonă, a pământului fertil și a condiţiilor
climaterice favorabile, activitatea agricolă se confruntă cu o serie de pericole,
determinate de dificultăţi în a face faţă produselor din import (adesea acestea au un
preţ mai competitiv). La acestea se adaugă faptul că în ultimii ani, productivitatea în
agricultură a scăzut foarte mult datorită divizării pământului, ceea ce a avut drept
rezultat exploataţii mici, mecanizare limitată, neutilizarea celor mai bune tehnici
agricole, probleme în menţinerea în stare bună a infrastructurii agricole (irigaţii
etc.). În plus, restructurarea industrială a determinat reîntoarcerea în agricultură a
forţei de muncă semi-calificate, fapt care a avut ca rezultat extinderea agriculturii de
semi-subzistenţă.
De asemenea, producătorii agricoli se confruntă cu o serie de dificultăţi în ceea ce
priveşte modul de exploatare a pământului (şi utilajele folosite), insuficiente
asociaţii agricole care să dezvolte o agricultură intensivă. Creșterea valorii adăugate
a producţiei agricole ar trebui să aibă ca rezultat o creştere a valorii adăugate
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pentru produsele primare, completată de o creștere a productivităţii muncii şi a
exporturilor agricole, piscicole şi silvicole. Creșterea competitivităţii are în vedere
sprijinirea investiţiilor în domeniul dotării cu maşini şi utilaje, introducerea de
soiuri cu productivitate mai ridicată, refacerea sistemelor de irigaţii, creșterea
dimensiunilor exploataţiilor agricole prin stimularea asocierii şi alte măsuri
specifice care să ducă la creşterea randamentului foslosirii terenurilor agricole de
bună calitatea din judeţ.
În sectorul zootehnic s-a înregistrat de asemenea un declin continuu, majoritatea
complexelor fiind dezafectate după Revouţie sau destinate unor activităţi
industriale. Creșterea competitivităţii în sectorul zootehnic urmăreşte alinierea
domeniului la standardele Uniunii Europene, ameliorarea raselor, creșterea
productivităţii muncii şi introducerea de tehnologii noi care îmbunătăţesc calitatea
produselor şi stimularea competitivităţii pe piaţa locală și pe pieţe externe. În acest
sens, se va sprijini consolidarea de noi ferme, promovarea asociaţiilor de
producători precum și dezvoltarea nişei de piaţă a agriculturii ecologice.
O posibilitate pentru realizarea acestor obiective este și atragerea de noi investitori
străini, care au capacitatea financiară pentru realizarea unei îmbunătăţiri a
tehnologiei (se recomandă în acest sens intensificarea măsurilor de informare şi
promovare cu privire la potenţialul agricol al zonei)
b) Susţinerea micilor agricultori şi dezvoltarea de servicii de asistenţă pentru
aceştia – alături de dezvoltarea marilor exploataţii agricole, mereu vor exista o
serie de mici producători care preferă cultivarea pe suprafeţe mai mici. Susţinerea
acestei categorii este deosebit de importantă, adesea multe dîntre aceste persoane
neavând alte surse de venit. Importante forme de sprijin se referă la oferirea de
informaţii cu privire la posibilităţi de finanţare/subvenţii, sprijin pentru vinderea
produselor, suport pentru iniţierea unei agriculturi ecologice, care se poate dovedi
rentabilă chiar și pentru micii producători agrcoli.
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c) Diversificarea producţiei agricole şi dezvoltarea unei agriculturi
alternative;
Îmbunătăţirea preconizată a productivităţii sectorului va determina reducerea
numărului de locuri de muncă în agricultură. Deşi aceasta va fi parţial compensată
de logistică, servicii, etc. de susţinere a dezvoltării agricole, este necesară
diversificarea economiei și agriculturii practicate pentru a păstra condiţii bune de
viaţă şi pentru a evita migrarea masivă a populaţiei. În acest sens, se prevede
dezvoltarea unei agriculturi alternative, ecologice, prin folosirea diverselor resurse
locale (o posibilă direcţie care poate fi avută în vedere se referă la dezvoltarea de
sere și solare care să folosească energie verde alternativă). Caracteristicile solului,
permit totodată şi diversificarea culturilor și promovarea unor culturi noi pentru
Cămărzana (care sunt căutate pe piaţa internă și internaţională). Acest model nou
de practicare a agriculturii va face necesară și organizarea unor programe de
reorintare profesională, precum și facilitarea accesului la informaţii din domeniu.
d) Dezvoltarea unor structuri pentru susţinerea activităţilor agricole şi
profesionalizarea modului de comercializare a produselor (exemplu: Bursa
de mărfuri agricole);
Metodele și tehnicile moderne de intrare și consolidare pe piaţă a produselor,
precum şi practicarea unui comerţ civilizat sunt cerinţe necesare pentru alinierea la
standardele Uniunii Europene. Creșterea competitivităţii produselor trebuie să
asigure un produs de calitate care va trebui să ajungă la consumatorii finali în
condiţii optime. Se urmăreşte stimularea folosirii tehnicilor de marketing pentru
intrarea pe noi pieţe, pentru creșterea cotei de piaţă şi pentru promovarea
produselor pe piaţa internă și externă.
Caracterul prepondrent agricol al localităţii şi importantele suprafeţe cultivate fac
oportună existenţa în comuna a unei Burse Agricole de Mărfuri. Un posibil model de
dezvoltare presupune asocierea producătorilor pe diverse tipuri de culturi
(exemplu: asociaţia producătorilor de grâu, asociaţia producătorilor de porumb
etc.), care se asociază sub o singură personalitate juridică, care să le asigure
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reprezentare legală. Beneficiind de personal specializat (contabil, jurist, etc), aceştia
vor trebui să se ocupe de identificarea pieţelor de desfacere (cumpărători) precum
şi de stabilirea celui mai bun preţ. O astfel de formă de asociere, asigură membrilor
o forţă mai mare de negociere dar şi o profesionalizarea a actului de vânzare. Un
astfel de demers este avantajat în prezent de existenţa în cadrul Comunei a Bazei de
Recepţie, care în viitor poate avea o astfel de dezvoltare.
În ceea ce priveşte distribuţia şi comercializarea produselor agricole, pot fi folosite
și mijloace informatice datorită costurilor reduse. Astfel accesul la pieţele virtuale
de gros permite fără consum de timp sau finanţe activarea de rute comerciale după
modelul practicat deja în ţările europene. Dezvoltarea acestui tip de comerţ va
necesita schimbare de atitudine de aceea se impune ca administrația pubică locală
să ofere un bun exemplu în această direcţie dezvoltând modalitatea de lucru prin
reţeaua internet.
e) Dezvoltarea capacităţii de prelucrare a produselor agro-zootehnice: în
prezent o cotă foarte mică de produse agricole este folosită ca materie primă pentru
prelucrare. Această problemă este determinată de problema calităţii şi de logistica
insuficientă (pieţe en-gross, depozite pentru refrigerare, drumuri etc.) care
afectează piaţa. Industria alimentară și ramurile care prelucrează diferite produse
agricole au nevoie de investiţii în asigurarea calităţii şi în tehnologii de prelucrarea
care permit obţinerea de produse care pot intra în competiţie cu produsele
alimentare importate în cantităţi din ce în ce mai mari.
f) Creșterea capacităţii producătorilor locali de a accesa programe europene
– una dîntre alternativele care fac posibilă realizarea unor investiţii în domeniul
agricol se referă la accesarea fondurilor europene. În acest sens, sunt necesare
programe de informare a producătorilor cu privire la programele existente, precum
și dezvoltarea unor cursuri de instruire pentru scrierea şi implementarea unor
proiecte cu sprijn european. O alternativă este și facilitarea colaborării cu firme de
consultanţă, care pot oferi sprijin producătorilor agricoli în scrierea şi
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implementarea proiectelor. Această măsură este deosebit de importantă dacă avem
în vedere faptul că Politica Agricolă Comună (PAC) este politica UE cea mai integrată
şi care primeşte o cotă importantă din fondurile comunităţii europene.
P.1.3. Susţinerea și dezvoltarea turismului:
Componentă fundamentală a dezvoltării economice, turismul este parte din
priorităţile prezentei Strategii de Dezvoltare Locală. Integratea turismului în
conceptul de marketing teritorial ţine de oportunitatea pe care turismul o oferă ca
posibilităţi de promovare a zonei. Turismul este una dîntre politicile transversale
ale Uniunii Europene fundamental juridic prin articolul 3, litera “u” din Tratatul de
la Masstricht, în care se autorizează comunitatea să adopte măsuri de dezvoltare în
acest sector. Turismului îi sunt adresate dispoziţiile de liberă circulaţie a
persoanelor, a mărfurilor, a serviciilor între prinderilor mici și mijlocii. Datorită
amplasării Cămărzana prezintă un potenţial semnificativ de dezvoltare a turismului.
Dîntre principalele măsuri avute în vedere în acest domeniu, amintim:
 Crearea și amenajarea obiectivelor turistice;
 Diversificarea și modernizarea posibilităţilor de cazare în vederea dezvoltării
turismului de afaceri;
 Păstrarea și valorificarea potenţialului natural și cultural;
 Realizarea unor materiale de informare şi promovarea alternativă a ofertelor
turistice din diferite surse de comunicare;
 Realizarea unei situaţii cu privire la clădirile istorice existente în comuna;
 Instensificarea activităţilor culturale și dezvoltarea continuă a relaţiilor
transfrontaliere;
 Dezvoltarea marketingului teritorial prin crearea unor brand-uri locale.
Conceptul de marketing teritorial vine să susţină ansamblul de preocupări în
sectorul dezvoltării durabile prin facilitarea utilizării de resurse în vederea
producerii de bunuri şi servicii precum și comercializării acestora. Administrația
publică îşi propune ca direcţii de acţiune în acest sector să identifice şi să
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consolideze o “marcă locală” care să poată reprezenta pentru turistul care vizitează
localitatea sau pentru investitorul interesat de potenţialul local un adevarat punct
de reper al Comunei comparativ cu celelalte localităţi. Construirea acestei mărci
locale va porni de la resursele de care dispunem în prezent și va culmina cu
promovarea la nivel internaţional a comunei noastre prin parteneriate şi contacte
peste hotare. Aceasta se va realiza prin implementarea de programe de “Înfrăţire”
cu alte localităţi din UE și prin acțiuni specifice.
Una dîntre posibilităţi este dezvoltarea unui brand local cu privire la diferite feluri
de mâncare tradiţională din zonă, deosebit de apreciate și cunoscute atât la nivel
local cât și internaţional.
Promovarea ofertei turistice va urmări folosirea alternativă a unor canale de
comunicare, prin adresarea mai multor tipuri de public ţintă. Această activitate
cuprinde următoarele demersuri:
 definirea unei mărci locale și crearea de activităţi pentru susţinerea acestuia;
 elaborarea de materiale de promovare, unitare și de calitate (tematice sau
diversificate, multilingvistice): postere, broşuri, materiale informative, cataloage cu
produse şi servicii, hărţi, calendare ale evenimentelor, etc;
 diseminarea materialelor de promovare prin centre de informare turistică locale
și naţionale, prin birourile de turism din străinătate și în localităţile din străinătate;
 promovare on-line și crearea de legături între site-urile internet existente;
 dezvoltarea de campanii tematice de comunicare;
 participare la târguri de turism naţionale și internaţionale;
 susţinerea de activităţi de promovare în mass-media;
 acțiuni de lobby către instituţii publice, finanţatori (publici şi privaţi), etc;
 integrarea pachetelor şi circuitelor turistice în programele naţionale de
promovare;
 încurajarea oricăror altor canale şi mijloace de promovare a turismului
(evenimente, concursuri, conferinţe, spectacole, etc).
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B. Obiectivul Strategic 2 „DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE și A SERVICIILOR
SOCIALE ”
Prin intermediul acestui obiectiv strategic se urmăreşte investiţia în resursele
umane, în vederea creșterii gradului de ocupare și a combaterii excluziunii sociale.
Acțiunile din cadrul acetui obiectiv strategic vor acţiona în sinergie cu acțiunile
prevăzute în cadrul altor priorităţi, în scopul atingerii obiectivului general.
Principalele aspecte avute în vedere se referă la susţinerea sistemului de educaţie
primară şi de formare profesională, combaterea consecinţelor restructurării
economice asupra pieţei muncii, combaterea fenomenului de abandon şcolar
timpuriu și de participare scăzută la educaţie, combaterea excluderii de pe piaţa
muncii a populaţiei de rromi, precum şi a altor grupuri vulnerabile, susţinerea
incluziunii sociale și dezvoltarea societăţii informaţionale.
În cadrul acestui obiectiv strategic sunt prevăzute trei priorităţi, după cum
urmează:
 Sprijinirea sistemului de învăţământ şi a formării profesionale continue;
 Creșterea gradului de ocupare a populaţiei din Cămărzana :
 Dezvoltarea sistemului de servicii sociale și a serviciilor furnizate de
administrația publică.
P2.1. Sprijinirea sistemului de învăţământ şi a formării profesionale continue:
în vederea asigurării unei calităţi crescute învăţământului sunt necesare o serie de
investiţii în infrastructura fizică (adesea este depăşită moral) dar și în formarea
continuă a cadrelor didactice. Măsurile care sunt prevăzute pentru această
prioritate se referă deopatrivă la asigurarea spaţiului fizic și a dotărilor necesare
(inclusiv acces crescut la internet şi la folosirea calculatoarelor pentru elevi) dar și
la creşterea calităţii procesului de învăţământ şi asigurarea accesului egal la actul
educaţional. Principalele măsuri prevăzute se referă la:
 Reabilitarea infrastructurii educaţionale
 Realizarea unui complex şcolar;
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 Promovarea învăţării pe parcursul vieţii;
 Creşterea accesului la educaţie, în special pentru categoriile dezavantajate;
 Prevenirea abandonului şcolar;
 Dezvoltarea programelor de alfabetizare și a programelor gen „a doua şansă”
pentru persoanele care nu au absolvit învăţământul obligatoriu;
 Asigurarea calităţii serviciilor educaţionale în educaţia timpurie şi în
învatamântul pentru copiii şi elevii cu cerinţe educaţionale speciale;
 Recunoaşterea și certificarea învăţării non-formale şi informale prin
realizarea de parteneriate cu instituţii competente;
 Creșterea calităţii actului de predare.
Se prevede în continuare intensificarea legăturilor care există deja între şcoală şi
diverse instituţii locale în vederea dezvoltării unor programe adaptate nevoilor
societăţii contemporane, dar și pentru dezvoltarea unei oferte educativ-culturale
atractive. Conform strategiei prezente, şcoala va fi un partener important al
administrației publice locale în procesul de dezvoltare durabilă, fiind necesare pe
viitor şi intensificarea legăturilor dîntre instituţiile educative şi mediul economic, în
vederea unei corelări optime între oferta și cerinţele de pe piaţa muncii.
P.2.2. Creșterea gradului de ocupare a populaţiei din Cămărzana : în condiţiile
producerii unor modificări pe piaţa muncii din Cămărzana sunt deosebit de
necesare dezvoltarea unor măsuri active pentru creșterea gradului de ocupare.
Aceste măsuri contribuie la scăderea ratei şomajului, conducând la creşterea
gradului de integrare pe piaţa muncii în special prin angajarea tinerilor şi a
şomerilor de lungă durată. În acest context, se prevede creşterea accentului pus
asupra programelor de formare profesională, urmărindu-se totodată realizarea unui
echilibru mai bun între ocuparea subvenţionată şi alte tipuri de măsuri. Măsurile
active pentru persoanele afectate de şomajul structural vor include dezvoltarea de
programe de consiliere privind cariera, de formare profesională prin calificare şi
recalificare, practică în muncă, posibil în colaborare cu investitorii.
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Principalele măsuri avute în vedere în cadrul acestei axe prioritare se referă la:
 Intensificarea măsurilor active de ocupare;
 Adaptarea ofertei la cererea de pe piaţa muncii din Cămărzana și din
localităţile învecinate
 Dezvoltarea serviciilor de consiliere, orientare profesională și informare
privind cariera;
 Facilitarea accesului la cursuri de formare și perfecţionare continuă;
 Dezvoltarea unor măsuri de combatere a muncii la negru.
P.2.3. Dezvoltarea sistemului de servicii sociale și a serviciilor furnizate de
administrația publică:
Reabilitarea infrastructurii sociale – în vederea asigurării unui standard ridicat al
calităţii vieţii este necesară și existenţa unei infrastructuri sociale dezvoltate, în
concordanţă cu nevoile actuale ale populaţiei. Dîntre cele mai importante elemente
amintim: infrastructura sanitară, infrastructura serviciilor sociale adresate
diverselor categorii de persoane, dar şi infrastructura culturală și cea existentă
pentru petrecerea timpului liber.
Acest tip de măsuri vizează necesitatea dezvoltării unei reţele de servicii sociale
acordate grupurilor dezavantajate şi persoanele aflate în nevoie, în vederea
prevenirii riscului de marginalizare sau excluziune socială. Dezvoltarea și acordarea
serviciilor sociale se află în responsabilitatea autorităţilor locale care pot elabora
programe de servicii organizate în directă relaţie cu nevoile concrete ale populaţiei,
cu posibilităţile financiare și implicarea comunităţii. Furnizarea serviciilor sociale se
poate realiza de autorităţile locale, cu sprijinul statului și în parteneriat cu
organizații neguvernamentale sau alţi reprezentanţi ai societăţii civile. Operatorii
publici din domeniul asistenţei sociale vor fi sprijiniţi în dezvoltarea capacităţii lor
de analiză și soluţionare a problemelor sociale de la nivel comunitar, identificarea
nevoilor şi a potenţialilor beneficiari, organizarea procesului de acordare a
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serviciilor sociale, elaborarea de programe în funcţie de specificul local și de nevoile
concrete ale populaţiei.
Alături de dezvoltarea unei infrastructuri fizice corespunzător dotată, se impune și
creşterea accesului la informaţii cu privire la serviciile care sunt oferite în cadrul
Comunei (servicii sanitare, servicii sociale, servicii educaţioanale și culturale). Se
consideră deosebit de importantă pe viitor intensificarea activităţilor în reţea, prin
transferul de competenţe, cunoştinţe și servicii între diferiţii membrii ai reţelei.
Nivelul de trai este deopotrivă influenţat de accesul la activităţi sportive, de
recreere şi de timp liber. Dezvoltarea unor astfel de activităţi poate duce și la
creșterea gradului de ocupare. În acest domeniu se prevede:
 instituirea în timp a unor colaborări cu instituţii de prestigiu în domeniul sportului
pentru a permite acceasarea în parteneriat a proiectelor de consolidare a unui mod
de viaţă sănătos pentru copii şi tineri
 orientarea spre sporturile de performanţă a acelor copii şi tineri care dovesesc
talent real;
 promovarea unor activităţi sportive, a mersului pe jos şi a mersului cu bicicleta
Combaterea excluziunii sociale – una dîntre caracteristicile specifice ale
comunităţii este componenţa multi-etnică, etniile care se regăsesc în Cămărzana
dezvoltând de-a lungul timpului relaţii de colaborare. Totuşi o serie de factori (în
special factori de ordin financiar) au determinat creşterea gradului de sărăcie a
populaţiei de etnie rromă, fenomen care are drept consecinţă şi intensificarea ratei
de abandon şcolar a copiilor rromi. Populaţia rromă din Cămărzana, la fel ca și în
alte părţi ale României se caracterizează printr-un nivel scăzut de educaţie (grad
rididicat de analfabetism) și printr-o formare profesională neadecvată cerinţelor
pieţei. Toate aceste aspecte sunt premizele unor viitoare excluderi şi marginalizări
sociale, limitând accesul acestora la locuri de muncă şi drepturi sociale.
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Programele dezvoltate în vederea combaterii excluziunii sociale trebuie concepute
într-o manieră personalizată (în strânsă legătură cu particularităţile socio-culturale
ale grupului ţintă), fiind necesară totodată şi dezvoltarea unei infrastructuri sociale
care să cuprindă o serie de structuri specializate: acordarea de ajutor în caz de
urgenţă, structuri de sprijin acordat bătrânilor şi persoanelor cu handicap precum și
sprijin special acordat orfanilor şi copiilor abandonaţi.
Principalele aspecte avute în vedere se referă la incluziunea socială a grupurilor
marginalizate dar promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, avându-se în
vedere următoarele obiective:
 capacitarea femeilor și bărbaţilor de a-şi alege și gandi concepte de viaţă sau stiluri
de viaţă;
 deconstruirea rolurilor tradiţionale masculine și feminine şi promovarea libertăţii
de a concepe şi trăi propria viaţă;
 luarea în considerare în configurarea politicilor a inegalităţilor structurale cu care
se confruntă femeile și bărbaţii;
 conştientizarea decidenţilor și a publicului larg cu privire la problemele de gen și
relevanţa egalităţii de gen în contextul dezvoltării regionale;
 crearea unor centre de resurse pentru femei;
 implicarea şi promovarea femeilor ca lidere de opinie în procesul de dezvoltare
locală şi regională;
Dezvoltarea serviciilor administrației publice și creșterea calităţii actului de
guvernanţă: în vederea asigurării unui nivel crescut de performanţă a actului de
guvernare sunt prevăzute următoarele tipuri de acțiuni:
 acordarea unei importanţe sporite mediatizării activităţilor de modernizare şi
apropiere aadministrației publice de cetăţean;
 diminuarea birocraţiei;
 realizarea transparenţei în activitatea administrației publice locale asigurându-se
participarea activă a cetăţeanului în procesul de luare a deciziilor, în deplină
concordanţă cu prevederile Legii 52/2003;
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 consolidarea colaborării cu sectorul neguvernamental şi cu societatea civilă,
implementarea de parteneriate public-private, încurajând participarea organizații
lor din sectorul neguvernamental la procesul de elaborare a politicilor publice;
 actualizarea permanentă a fişei postului, cu implicarea în redactarea fişei postului a
funcţionarului public sau salariatului care ocupă postul respectiv;
 aplicarea corectă a procedurilor de evaluare a activităţii personalului ca premisă de
promovare şi de motivare;
 adoptarea, modificarea sau completarea organigramei, numărului de personal şi
statutului de funcţii al aparatului propriu în funcţie de necesităţile impuse de
atribuţiile acestuia, corelat cu reglementările legale în vigoare;
 asigurarea unei planificări a resurselor umane în funcţie de procesele instituţionale
ce urmează a se derula;
 îmbunătăţirea programelor de gestionare informatizată a evidenţei personalului;
 elaborarea planurilor de formare continuă a funcţionarilor publici și salariaţilor în
funcţie de rezultatele evaluării performanţelor profesionale și reglementările legale
în vigoare (cel puţin 7 zile / an);
 iniţierea tuturor funcţionarilor publici în domeniul utilizării programelor
informatice la nivelul standardelor ECDL (European Computer Driving Licence) în
conformitate cu planul de iniţiere elaborat în baza strategiei Guvernului privind
informatizarea administrației publice, aprobată prin H.G. nr.1007/2001;
 eficientizarea accesării şi managementului fondurilor nerambursabile.
C.

Obiectivul

Strategic

3

„DEZVOLTAREA

INFRASTRUCTURII

DE

BAZĂ

RESPECTÂND STANDARDELE DE MEDIU”:
Acest obiectiv strategic are în vederea îmbunătăţirea infrastructurii de transport,
energie și mediu, în vederea rezolvării principalelor probleme în domeniu și
valorificării oportunităţilor existente. De asemenea, va completa acţiunile prevăzute
de alte priorităţi. În mod concret, această prioritate vizează: extinderea
oportunităţilor de dezvoltare, îmbunătăţirea canalelor de distribuţie ale
întreprinderilor (în special în sectorul agricol), valorificarea infrastructurii de
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transport, energie și mediu pentru atragerea activităţilor productive, valorificarea
oportunităţilor create de investiţiile de mediu pentru atragerea activităţilor
productive, valorificarea oportunităţilor create de investiţiile de mediu pentru
crearea unei pieţe de bunuri și servicii ecologice. Un aspect important în cadrul
acestui obiectiv strategic este reprezentat de prioritatea care vizează amenajarea
teritoriului. Toate aceste demersuri vor fi realizate în acord cu particularităţile
teritoriale, respectându-se principii de folosire raţională a spaţiului. în cadrul
acestei priorităţi au fost stabilite 5 priorităţi, după cum urmează:
 Modernizarea şi extinderea infrastructurii de transport;
 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii electrice;
 Amenajarea teritoriului și creșterea accesului la utilităţi;
 Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor și a deşeurilor;
 Conservarea naturii şi protecţia mediului.
P.3.1. Modernizarea și extinderea infrastructurii de transport – având în
vedere amplasarea geografică a Comunei, reţeaua de transport rutier este deosebit
de importantă pentru asigurarea unui trafic de calitate şi în condiţii de siguranţă.
Totodată, sprijinul financiar pentru investiţii în infrastructură şi îmbunătăţirea
mediului comunităţii conduc la creşterea activităţilor economice și sociale,
intensificarea relaţiilor și prin aceasta, valorificarea potenţialului care încă nu a fost
suficient exploatat. Astfel că, investiţiile în infrastructura de transport vor facilita
mobilitatea populaţiei și a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri și
călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creșterea eficienţei
activităţilor economice, economisirea de energie și timp, creând condiţii pentru
extinderea schimburilor comerciale și implicit a investiţiilor productive.
În domeniul transportului rutier măsurile se vor axa pe continuarea lucrărilor de
reabilitare a drumurilor judeţene şi locale, construirea unor variante ocolitoare,
executarea unor lucrări pentru fluidizarea traficului şi sporirea capacităţii de
circulaţie, modernizarea străzilor din comuna.
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În ceea ce priveşte transportul feroviar se are în vedere stoparea procesului de
degradare a infrastructurii, menţinerea operabilităţii sistemelor de transport şi
asigurarea siguranţei transportului feroviar. Măsurile de reabilitare a reţelei de
transport feroviar vor include reabilitarea şi modernizarea liniilor de cale ferată,
lucrări de modernizare a reţelei de telecomunicaţii feroviare prin introducerea de
cabluri cu fibre optice și de echipamente digitale, modernizarea parcului de material
rulant și reabilitarea gării. În cazul transportului feroviar o mare parte din lucrările
de infrastructură sunt realizate pe baza unor programe naţionale, priorităţile la
nivel judeţean sau local urmând să fie concordate şi integrate în aceste programe.
Principalele tipuri de măsuri avute în vedere în cadrul acestei priorităţi se referă la:
 Creşterea capacităţii portante a reţelei de drumuri existentă
 Reabilitarea/modernizarea drumurilor aflate în gestiunea autorităţilor locale;
 Asigurarea siguranţei traficului rutier;
 Fluidizarea circulaţiei în zona de frontieră prin alegerea celei mai potrivite soluții
(realizarea şoselei de centură a Comunei sau creșterea numărului de benzi pentru
circulaţie);
 Construirea și modernizarea infrastructurii rutiere de acces către zona
industrială a Comunei;
 Modernizarea şi renovarea gării.
P.3.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii electrice: această prioritate
are în vedere modernizarea sistemului energetic şi asigurarea necesarului de
energie electrică pentru uz industrial și casnic. Dezvoltarea surselor regenerabile de
energie constă în obţinerea energiei electrice și termice din energia solară,
obţinerea energiei electrice din surse eoliene, valorificarea biomasei (lemn, deşeuri
de lemn, rumeguş). Principalele măsuri avute în vedere se referă la:
 Racordarea tuturor gospodăriilor la energia electrică;
 Retehnologizarea sistemului de transport şi de distribuţie a energiei
electrice;
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 Investiţia în echipamente de producere a energiei electrice cu eficienţă
energetică ridicată;
 Dezvoltarea de surse alternative de energie electrică.
P.3.3. Amenajarea teritoriului și creșterea accesului la utilităţi –se are în
vedere creșterea accesului la utilităţi pentru un număr cât mai ridicat de persoane
din Cămărzana, precum și identificarea unor modalităţi de asigurare a serviciilor la
preţuri accesibile tuturor categoriilor de populaţie. Principalele măsuri avute în
vedere se referă la:
 Dezvoltarea centru administrațiv care să se ridice la standardele europene;
 Dezvoltarea reţelei de alimentare cu energie termică;
 Îmbunătăţirea randamentului energiei termice;
 Creșterea accesului la reţeaua de telefonie fixă, mobilă şi internet pentru
un număr cât mai mare de locuitori.
P.3.4. Dezvoltarea infrastructurii de gestionare a apelor și a deşeurilor –
adminisitraţia Comunei Cămărzana îşi propune aplicarea unor criterii de calitate
atât în ceea ce priveşte managementul alimentării cu apă, al epurării apelor
reziduale şi al administrării deşeurilor. În domeniul managementului apei, măsurile
vor avea drept scop îmbunătăţirea calitatăţii apei şi implicit a sănătăţii populaţiei,
cu accent pe furnizarea de apă potabilă. Un obiectiv suplimentar va fi creşterea
eficienţei utilizării resurselor de apă. Activităţile vor include reabilitarea şi
extinderea resurselor de apă prin amenajarea complexă a bazinelor hidrografice,
construcţia și reabilitarea staţiilor de tratare a apei potabile, îmbunătăţirea şi
extinderea reţelelor de distribuţie a apei.
În ceea ce priveşte managementului apei reziduale, măsurile vor avea drept scop
îmbunătăţirea calitatăţii apei şi implicit a sănătăţii populaţiei, cu accent pe tratarea
apei reziduale. Un obiectiv suplimentar va fi reabilitarea şi extinderea reţelelor de
canalizare, precum şi reabilitarea şi extinderea staţiilor de epurare a apei reziduale.
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Gestionarea deşeurilor menajere și industriale va cuprinde implentarea unor
măsuri care să asigure colectarea selectivă a deşeurilor, dezvoltarea unor sisteme
separate de colectare şi reciclare, închiderea groapei de gunoi conform cu cerinţele
de mediu, management adecvat al deşeurilor industriale. De asemenea, la nivelul
comunităţii se prevede dezvoltarea unui management al calităţii apelor și aerului,
care implică măsuri pentru reducerea impactului pe care îl au întreprinderile
industriale și producătorii de energie asupra mediului înconjurător. Principalele
măsuri avute în vedere se referă la:
 Realizarea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă a tuturor
gospodăriilor;
 Realizarea și moderizarea sistemelor de epurare a apelor uzate menajere
şi industriale;
 Reabilitarea zonelor cu grad ridicat de poluare;
 Gestionarea deşeurilor menajere și industriale;
 Administrarea apelor pluviale şi freatice.
Pentru Comuna Cămărzana reteaua stradală existentă se păstrează în
configuraţia actuală şi este formată din străzi de categoria a IlI-a, cu doua benzi de
circulaţie şi intersecţii la interval de minim 200 m, și străzi de categoria a IV-a, cu o
bandă de circulaţie, cu intersecţii de 150 m, sau mai mici, având rolul de a permite
accesul la grupele de locuinţe izolate. Se propune într-o primă etapă modernizarea
drumului judeţean şi a străzilor de categoria a III- a propuse conform planşei.
Celelalte străzi de categorii inferioare se menţin și se propune în prima etapă cel
puţin pietruirea lor. În zona centrală este necesară asigurarea spaţiilor pentru
parcaje, datorită creșterii indicelui de modernizare. Parcarea la domiciliu nu creaza
probleme deoarece predomină locuinţele individuale. Nu se propun deschideri de
noi strazi datorita reticentei populaţiei faţă de intervenţiile (chiar şi la nivelul de
propuneri) pe proprietăţile private şi considerăm că acest lucru se poate face ori de
câte ori se va pune problema, printr-un P.U.D. Se propune o tramă majoră de
circulaţie conform planşei anexe nr.l în vederea asigurării retragerilor minime
conform profilelor transversale prevăzute în STAS 10.144/1-90, planşa anexa nr.2.
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Trama majoră de circulaţie în zonele propuse pentru introducere în intravilan are
ca support traseul unor drumuri de exploatare care necesită, alături de restul
străzilor din localitate, modernizări.
Se propune crearea a două drumuri comunale ce vor lega localitatea Cămărzana cu
comunele Turt şi Batarci
P.3.5. Conservarea naturii şi protecţia mediului:
Protecţia mediului e esenţială pentru calitatea vieţii generaţiilor prezentă şi
viitoare. Provocarea constă în combinarea în modul cel mai echitabil a exigenţelor
economiei cu necesitatea conservării mediului. Convingerile comunităţii din
Cămărzana se bazează pe faptul că instituirea unor standarde cât mai ridicate va
duce la dezvoltarea inovativă pentru a compensa efectele nedorite ale
industrializării excesive. Din această cauză direcţiile de acţiune în ceea ce priveşte
protecţia

mediului,

dezvoltarea

economică

și

agricultura

sunt

integrate,

dezvoltându-se în paralel.
Conform politicilor europene din domeniu, strategia de protecţie a mediuliu are în
vedere următoarele aspecte: schimbări climatice și încălzirea climei, habitatul
natural, flora şi fauna sălbatică, mediul și sănătatea populaţiei, resursele naturale și
gestionarea deşeurilor.
Principalele măsuri avute în vedere se referă la:
 Definirea de zone speciale de protecţie a mediului și gestionarea acestora;
 Creșterea nivelului de informaţii şi conştientizare a populaţiei cu privire la
problematica mediului;
 Protejarea parcurilor și a zonelor verzi;
 Dezvoltarea și modernizarea unor noi zone verzi în cadrul Comunei.
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CONCLUZII:
Procesul de Programare a Dezvoltarii Durabile nu se încheie odată cu elaborarea
Strategiei de Dezvoltare Locală, ci începe în acest moment. Acest document va servi
ca “modus operandi” (manual de acţiune) pentru administraţia publică locală cât şi
tuturor actorilor interesaţi să participe la dezvoltarea comunitară. Toate
documentele de programare elaborate de către administrația publică locală vor fi în
acord cu direcţiile strategice stabilite în cadrul acestui document, el însuşi fiind în
cocordanţă cu documentele de rang superior (Strategia de Dezvoltare a Judeţului,
Strategia de Dezvoltare Regională precum și Planul Naţional de Dezvoltare).
Implementarea Strategiei se va derula pe etape care vor fi organizate în funcţie
de resursele existente la momentul respectiv și de priorităţile locale. Validarea
Strategiei se realizează prin participarea cetăţenilor la deciziile administrațive,
aceasta având un caracter continuu. Comunitatea se va dezvolta pe parcursul
implementării strategiei prin intermediul schimburilor de experienţa cu instituţii
europene şi prin aportul specialiştilor.
În urma procesului de elaborare strategică trebuie să se reţină următoarele
aspecte fundamentale:
 Strategia de dezvoltare locală este un document al întregii comunităţii, nu este a
unei persoane sau instituţii a unui partid sau organizații de orice fel.
 Societatea civilă trebuie să decidă cum va arăta comunitatea în care vor să
trăiască şi tot ei sunt cei care vor controla punerea în fapt a acestor decizii.
 Din punct de vedere politic strategia trebuie asumată de către Consiliul Local
care va stabili o ordine a priorităţilor și prin bugetul existent le va finanţa și
cofinanţa.
 Consiliul Local este cel care poate modifica această strategie imediat sau mai
târziu, în funcţie de dezvoltări ulterioare ale situaţiei sociale, politice şi economice.
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ANEXE
FISE DE PROIECT PROPUSE SPRE REALIZARE

Proiectele prezentate în continuare sunt definitorii pentru directiile specifice ale
prezentei Strategii de Dezvoltare. Aceste proiecte sunt prezentate pentru a face
posibila o cat mai complexa intelegere a demersului Comunei Cămărzana în
procesul de dezvoltare durabila.
Ordinea în care aceste proiecte sunt prezentate nu reprezinta o prioritizare a
acestora. Prioritatile locale se subscriu în logica documentului de programare
strategică.
Proiectele propuse sunt proiecte care se vor realiza individual, poate chiar în
perioade de timp diferite. Cu toate acestea oricare dîntre ele va conduce la creșterea
calitații vietii locuitorilor comunei Cămărzana
Fisele de proiect prezentate vor contine urmatoarele informatii esentiale pentru
elaborarea proiectelor de finantare:
 Denumirea proiectului
 Justificarea
 Scopul propus
 Rezultatele asteptate
 Responsabil
 Finantator
 Buget aproximativ
 Perioada aproximativa de realizare
Pe langa aceste proiecte propuse initial, Comuna Cămărzana va dezvolta și altele
care să vina în completarea acestui demers de dezvoltare economica și sociala.
Unele dîntre proiectele propuse vor putea fi realizate prin conlucrarea mai multor
Consilii Locale. La realizarea acestor proiecte zonale, comuna noastra isi va asuma
rolul potrivit și va obtine beneficiile care i se cuvin. Realizarea proiectelor va fi
facilitata de contributia societatii civile (ONG-uri, companii private și persoane
fizice) care vor să ni se alature în cadrul unor Parteneriate Public-Private.
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DENUMIRE:
ENERGIE NEPLOUANTA PENTRU TOTI
JUSTIFICARE:
COSTURILE ENERGIEI SUNT DIFICIL DE SUPORTAT PENTRU COMUNITATILE
LOCALE. OPTIUNEA DE A DEZVOLTA UN SISTEM DE PRODUCERE DE ENERGIE
ALTERNATIV CARE să ASIGURE UN SUPLIMENT FINANCIAR LA BUGETUL LOCAL
ESTE PROPUSA PRIN ACEST PROIECT.
OBIECTIV:
DEZVOLTARE ECONOMICA și A COMUNITĂȚII LOCALE
SUPLIMENTAREA FONDURILOR BUGETULUI LOCAL
SCOP:
PRODUCEREA DE ENERGIE NEPOLUANTA în RAZA COMUNEI NOASRE
REZULTATE:
1. INFINTAREA UNUI “PARC ENERGETIC”
2. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT A ENERGIEI
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, INVESTITORI PRIVATI
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL, INVESTITII PRIVATE
BUGET ESTIMAT:
VA FI CALCULAT în FUNCTIE DE NECESITATILE DE DEZVOLTARE
PERIOADA DE REALIZARE:
2014 – 2020
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DENUMIRE:
SIGURANTA și ACCESIBILITATE RUTIERA PENTRU CETATENII COMUNEI

JUSTIFICARE:
CALITATEA STRAZILOR LOCALE NU INDEPLINESTE PARAMETRI DE CALITATE
INTERNATIONALI. ACEST ASPECT POATE FAVORIZA ACCIDENTELE RUTIERE CU
CONSECINTE GRAVE. INFRASTRUCTURA DE TRANSPORT ESTE INVECHITA ȘI SE
NECESITA DE URGENTA DEZVOLTAREA ȘI REFACEREA ACESTEIA.
OBIECTIV:
CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII COMUNEI PENTRU LOCUITORI și INCURAJAREA
PRODUCTIVITATII PRIN REFACEREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT
SCOP:
ACCESIBILITATE RUTIERA PENTRU CETATENI și PENTRU TRANSPORTATORI
REZULTATE:
1. REFACEREA DRUMURILOR COMUNALE ÎNTRE LOCALITAȚI
2. REALIZAREA SOSELELOR DE INTERIOR
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE
BUGET ESTIMAT:
IN CURS DE EVALUARE
PERIOADA DE REALIZARE:
2014 – 2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
SISTEM INTEGRAT DE MARKETING TERITORIAL – FAZA A

JUSTIFICARE:
PROMOVAREA TERITORIALA STA LA BAZA ATRAGERII INVESTITORILOR în
LOCALITATE. SISTEMUL DE MARKETING INTEGRAT VA PUNE în VALOARE
RESURSELE CARE SE REGASESC LA NIVELUL COMUNEI NOASTRE ASTFEL INCAT
ACESTEA să FIE CUNOASCUTE și COMUNICATE LA NIVEL NATIONAL și
INTERNATIONAL.
OBIECTIV:
DEZVOLTAREA MEDIULUI DE INVESTITII PRIVATE în COMUNITATE
SCOP:
CONSTRUIREA UNUI SISTEM DE MARKETING TERITORIAL (FAZA A)
REZULTATE:
1. REALIZAREA UNUI MODEL DE PROMOVARE A RESURSELOR ZONALE
2. CONECTAREA CU SISTEMELE DE MARKETING TERITORIAL INTERNATIONALE
3. ORGANIZAREA UNEI AUTORITATI LOCALE CARE să GESTIONEZE în VIITOR
SISTEMUL DE MARKETING TERITORIAL
RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL
FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL
BUGET ESTIMAT:
80.000 Euro
PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
SPORTUL CA MOD DE EXPRIMARE și CULTURA

JUSTIFICARE:
UN MOD DE VIATA SANATOS ESTE INCA UN DEZIDERAT DE URMARIT
PENTRU MAJORITATEA CONCETATENILOR NOSTRI. ADMINISTRAȚIA
PUBLICA ESTE DATOARE să PROMOVEZE UN MODEL DE URMAT DIN
ACEASTA PRIVINTA. PENTRU ACEASTA NE PROPUNEM ORGANIZAREA
CONSTANTA A UNOR PROIECTE SPORTIVE în COMUNA.

OBIECTIV:
ATRAGEREA COPIILOR și A TINERILOR SPRE UN MOD SANATOS DE
VIATA PRIN INTERMEDIUL SPORTULUI

SCOP:
OFERIREA CONDITIILOR PROPICE PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI în
COMUNA

REZULTATE:
1. ORGANIZAREA DE EVENIMENTE SPORTIVE PE PARCURSUL
ÎNTREGULUI AN
2. CREAREA UNEI ORGANIZAȚII NONGUVERNAMENTALE CARE ARE
OBIECTIV PROMOVAREA SPORTULUI în ZONA

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL

BUGET ESTIMAT:
100.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
MEMORIA SATULUI

JUSTIFICARE:
PROCESELE PRIN CARE TRECE COMUNITATEA RURALA în PREZENT
CONDUC LA PIERDEREA IDENTITATII CULTURALE A TINERILOR.
PROIECTUL PROPUS DORESTE să REZOLVE ACEASTA PROBLEMA în MOD
PROACTIV, FARA să MAI ASTEPTAM să NE CONFRUNTAM CU ACEASTA

OBIECTIV:
DEZVOLTAREA CULTURALA A COMUNITĂȚII NOASTRE

SCOP:
CONSERVAREA PENTRU GENERATIILE VIITOARE A PATRIMONIULUI
CULTURAL LOCAL

REZULTATE:
1. CONSTITUIREA UNEI BAZE DE DATE în FORMAT VIDEO-DIGITAL
2. CONECTAREA LA RETEAUA INTERNET A BAZEI DE DATE
3. STUDIU SOCIOLOGIC ASUPRA SCHIMBARILOR CULTURALE PRIN CARE
TRECE COMUNITATEA RURALA

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL

BUGET ESTIMAT:
50.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020

82

Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
TINERII SUNT VIITORUL

JUSTIFICARE:
TINERII NU STIU să FIE INDEPENDENTI, să CORELEZE CHELTUIELILE CU
PROPRIILE RESURSE SAU CUM să ECONOMISEASCA BANII. CEI MAI
MULTI TERMINA LICEUL (SAU CHIAR FACULTATEA) FARA A DISPUNE DE
ACESTE CUNOSTINTE și AJUNG să AIBA O VIATA FINANCIARA
DEFECTUOASA.

OBIECTIV:
FACILITAREA AUTONOMIEI ECONOMICE A TINERILOR și MOTIVAREA
ACESTORA SPRE ANTREPRENORIAT.
PUNEREA BAZELOR PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICA PE DURATA
LUNGA A LOCALITAȚII.

SCOP:
FORMAREA DE ABILITATI DE GESTIONARE A RESURSELOR FINANCIARE
PENTRU TINERI. FURNIZAREA DE ELEMENTE CHEIE PENTRU INITIEREA
DE AFACERI CU RESURSE MINIME.

REZULTATE:
1. INFINTAREA UNUI BIROU DE CONSILIERE PERMANENTA
2. SPRIJIN în FINANTAREA A 3 IDEI DE AFACERI PENTRU TINERI PANA în
35 DE ANI
3. ACCESUL LA INFORMATIE DE CALITATE

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, PARTENERI ONG, AGENTIA NATIONALA A
ÎNTREPRINDERILOR MICI și MIJLOCII și COOPERATIEI

FINANTATOR: FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL

BUGET ESTIMAT: 30.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
AMBIENT CURAT PENTRU O VIATA SANATOASA

JUSTIFICARE:
IN PREZENT NU EXISTA FACTORI EXTREMI DE POLUARE CARE AR
AFECTA COMUNITATEA NOASTRA. TOTUSI CERINTELE DE DEZVOLTARE
ECONOMICA VOR INTRODUCE UN ANUMIT NIVEL DE POLUARE CARE VA
AFECTA PE TERMEN LUNG SANATATEA LOCUITORILOR.

OBIECTIV:
DEZVOLTAREA și IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT
INTEGRAT AL RISCURILOR DE POLUARE

SCOP:
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ECOLOGICE și A CULTURII
ECOLOGICE în MEDIUL LOCAL

REZULTATE:
1. RAMPA DE GUNOI ECOLOGICA
2. INFRASTRUCTURA DE COLECTARE DIFERENTIATA A DESEURILOR
3. STATIE DE EPURARE MODERNA

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, INVESTITORI PRIVATI

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL

BUGET ESTIMAT:
20.000.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
PROTECTIA CIVILA

JUSTIFICARE:
DEZASTRELE NATURALE SUNT NISTE RISCURI PE CARE TREBUIE să NI LE
ASUMAM în DEPLINA CUNOSTIINTA DE CAUZA. PANA în PREZENT NU
EXISTA LA NIVEL LOCAL O STRUCTURA ABILITATA să FACA FATA CU
RAPIDITATE în SITUATIA UNUI DEZASTRU NATURAL.

OBIECTIV:
DEZVOLTAREA UNUI ORGANISM LOCAL DE INTERVENTIE RAPIDA în CAZ
DE DEZASTRE NATURALE.

SCOP:
REDUCEREA PERICOLELOR LA CARE SUNT EXPUSI CETATENII în CAZ DE
DEZASTRE NATURALE

REZULTATE:
1. ECHIPA COMPLET FUNCTIONALA și OPERATIVA în CAZ DE DEZASTRE
NATURALE
2. ECHIPAMENTE MODERNE PENTRU ECHIPA DE INTERVENTIE
3. SCHIMAREA ATITUDINII COMUNITĂȚII CU PRIVIRE LA MODALITATILE
DE INTERVENTIE în CAZ DE DEZASTRE

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, PARTENERI ONG, PARTENERI PRIVATI

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL

BUGET ESTIMAT:
60.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI

JUSTIFICARE:
MEDIUL DE AFACERI LOCAL ESTE FOARTE PUTIN REPREZENTAT și SE
NECESITA DEZVOLTAREA NEINTARZIATA A UNEI INFRASTRUCTURI DE
AFACERI.

OBIECTIV:
DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL

SCOP:
DEZVOLTAREA UNUI INCUBATOR DE AFACERI PENTRU TINERI ÎNTRE
PRINZATORI

REZULTATE:
1. IMOBIL SPECIAL ABILITAT PENTU INCUBATORUL DE AFACERI
2. INCLUDEREA INCUBATORULUI INTR-O RETEA DE CONSULTANTA

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE

BUGET ESTIMAT:
800.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
PROMOVAREA TURISMULUI ECOLOGIC

JUSTIFICARE:
DEZVOLTAREA ECONOMICA A COMUNITĂȚII în PREZENT SE BAZEAZA
NUMAI PE INVESTITII în COMERT și AGRICULTURA. SE DORESTE
DEZVOLTAREA AGROTURISMULUI ECOLOGIC CA O ALTERNATIVA
ECONOMICA în MEDIUL RURAL.

OBIECTIV:
DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL

SCOP:
PROMOVAREA DE ALTERNATIVE DE DEZVOLTARE ECONOMICA PRIN
AGROTURISM

REZULTATE:
1. SERVICIU DE CONSULTANTA în CADRUL administrațieI PUBLICE
SPECIALIZAT în DEZVOLTAREA DE ALTERNATIVE ECONOMICE
2. PROMOVAREA UNEI ATITUDINI POZITIVE în RANDUL LOCALNICILOR
CU PRIVIRE LA INVESTITII în AGROTURISM

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, PARTENERI ONG, CAMERA DE COMERT

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL

BUGET ESTIMAT:
20.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
PROMOVAREA OBIECTIVELOR TURISTICE LOCALE

JUSTIFICARE:
IN PREZENT OBIECTIVELE TURISTICE LOCALE NU SUNT REPREZENTATE
și SUNT CUNOSCUTE NUMAI DE CATRE LOCALNICI. NU SUNT
PROMOVATE TRASEELE TURISTICE CEEA CE AR PUTEA STOPA
DEZVOLTAREA TURISMULUI.

OBIECTIV:
DEZVOLTAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL

SCOP:
PROMOVAREA OBIECTIVELOR TURISTICE și CULTURALE

REZULTATE:
1. REALIZARE DE PANOURI INFORMATIVE CARE să PREZINTE
OBIECTIVELE TURISTICE
2. MATERIALE INFORMATIVE DISTRIBUITE LA NIVEL REGIONAL

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, PARTENERI

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, CONSILIUL LOCAL

BUGET ESTIMAT:
200.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
CONSERVAREA SATULUI ROMANESC

JUSTIFICARE:
IN URMA INDUSTRILIZARII CARE SE PRECIPITA, PASTRAREA SATULUI
ROMANESC ASA CUM ESTE REPREZENTAT în PREZENT DEVINE DIN CE în
CE MAI DIFICILA.

OBIECTIV:
CONSERVAREA OBIECTIVELOR TURISTICE și CULTURALE ALE
COMUNITĂȚII LOCALE

SCOP:
PASTRAREA SATULUI ROMANESC în MEDIUL NATURAL

REZULTATE:
1. CONSTITUIREA UNUI MUZEU AL SATULUI
2. REALIZAREA VIRTUALA A SATULUI TRADITIONAL DIN COMUNITATEA
LOCALA

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, ÎNTRE PRINZATORI PRIVATI, PARTENERI ONG

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE

BUGET ESTIMAT:
250.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
PROTECTIA FAUNEI LOCALE

JUSTIFICARE:
FLORA și FAUNA LOCALA SE AFLA în PERICOL PERMANENT DATORITA
INDUSTRIALIZARII în CURS DE DEZVOLTARE în REGIUNEA NOASTRA.

OBIECTIV:
CONSERVAREA FAUNEI LOCALE în HABITATUL NATURAL

SCOP:
PROTEJAREA FAUNEI LOCALE

REZULTATE:
1. SCHIMBAREA DE ATITUDINE A COMUNITĂȚII LOCALE CAT și A ÎNTRE
PRINZATORILOR
2. SISTEM DE MONITORIZARE PERMANENTA A FAUNEI LOCALE
3. ECHIPA DE VOLUNTARI SPECIALIZATI în MONITORIZAREA
HABITATULUI LOCAL

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, CONSILIUL JUDETEAN, PARTENERI ONG, SCOALA

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
150.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
RÂURI CURATE PENTRU COMUNITATE

JUSTIFICARE:
RETEAUA HIDROGRAFICA LOCALA ESTE RELATIV PUTIN
REPREZENTATA în CADRUL AREALULUI LOCAL. NECESITATEA DE A
PASTRA CURATA RETEAUA HIDROGRAFICA ESTE O OBLIGATIE PE CARE
TREBUIE să NE-O ASUMAM.

OBIECTIV:
PROMOVAREA UNUI MODEL DE PROTECTIE A MEDIULUI INTINS PE
DURATA LUNGA în VEDEREA CREȘTERII GRADULUI DE PURITATE A
APELOR DIN RETEAUA HIDROGRAFICA

SCOP:
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII PENTRU PROTECTIA RETELEI
HIDROGRAFICE

REZULTATE:
1. SCHIMBAREA DE ATITUDINE A COMUNITĂȚII LOCALE CAT și A ÎNTRE
PRINZATORILOR
2. SISTEM DE MONITORIZARE PERMANENTA A RETELEI HIDROGRAFICE
3. STATIE DE PURIFICARE A APEI MENAJERE

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, CONSILIUL JUDETEAN

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
Estimare în functie de necesitati.

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
EURO CENTRU

JUSTIFICARE:
IN PREZENT ACCESUL LA INFORMATIE DE CALITATE ESTE LIMITAT LA
NIVELUL COMUNITĂȚII LOCALE. INFORMATIA DE CALITATE ESTE BAZA
UNEI DZVOLTARI RAPIDE A COMUNITĂȚII.

OBIECTIV:
DEZVOLTAREA ACCESULUI LA INFORMATIE DE CALITATE, CU COSTURI
AVANTAJOASE

SCOP:
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE COMUNICATII și TRANSFER DE
INFORMATII

REZULTATE:
1. CENTRU PUBLIC INFORMATIZAT și DOTAT CORESPUNZATOR
2. INFRASTRUCTURA DE DISTRIBUTIE A TEHNOLOGIEI INTERNET
3. SCHIMBARE DE ATITUDINE A COMUNITĂȚII LOCALE CU PRIVIRE LA
ACCESUL LA INFORMATIE

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, CONSILIUL JUDETEAN, PARTENERI ONG, SCOALA

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
550.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020

92

Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
CALITATE în COMUNITATEA NOASTRA

JUSTIFICARE:
MODELUL DE MANAGEMENT AL administrație PUBLICE ARE NEVOIE DE
COMPETITIVITATE și DE O ABORDARE MODERNA și EFICIENTA. IN ACEST
FEL SE VOR EVITA STRATEGIILE PROIECTATE PE TERMEN SCURT și SE
VA TRECE LA MODELUL DE MANAGEMENT ORIENTAT SPRE OBIECTIVE
DURABILE.

OBIECTIV:
DEZVOLTAREA DURABILA A COMUNITĂȚII LOCALE PRIN CREȘTEREA
CALITAȚIVA A DECIZIILOR administrațieI PUBLICE. ORIENTAREA CATRE
CETATEAN A administrațieI PUBLICE LOCALE.

SCOP:
IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT LA
NIVELUL administrație PUBLICE LOCALE

REZULTATE:
1. MODEL DE MANAGEMENT ISO 9001
2. MODEL ME MANAGEMENT EMAS
3. MODEL DE MANAGEMENT ORIENTAT SPRE OBIECTIVE

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
25.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
RESURSELE UMANE SUNT BAZA DEZVOLTARII LOCALE DURABILE

JUSTIFICARE:
MODELUL DE MANAGEMENT AL administrațieI PUBLICE ARE NEVOIE DE
COMPETITIVITATE și DE O ABORDARE MODERNA și EFICIENTA. IN ACEST
FEL SE VOR EVITA STRATEGIILE PROIECTATE PE TERMEN SCURT și SE
VA TRECE LA MODELUL DE MANAGEMENT ORIENTAT SPRE OBIECTIVE
DURABILE.

OBIECTIV:
PROMOVAREA EDUCATIEI CONTINUE PENTRU TOTI MEMBRII
COMUNITĂȚII FARA DISCRIMINARE

SCOP:
ACCESUL LA PROGRAME SPECIALIZATE DE EDUCATIE PERMANENTA
PENTRU COMUNITATEA LOCALA.

REZULTATE:
1. PROGRAME SPECIALIZATE DE PREGATIRE PENTRU MESERII
2. PARTENERIATE CU INSTITUTII DE INVATAMANT SUPERIOR
3. INFRASTRUCTURA PENTRU FURNIZAREA DE PREGATIRE
PROFESIONALA

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, SCOALA

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
125.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
UN CALCULATOR în FIECARE CASA

JUSTIFICARE:
SITUATIA ACTUALA SE PREZINTA DEFICITAR DIN PUNCT DE VEDERE AL
ACCESULUI LA RETEAUA INTERNET. LOCALNICII NU CUNOSC
IMPORTANTA UTILIZARII CALCULATORULUI și CONSIDERA CA ESTE O
INVESTITIE MULT PREA SCUMPA.

OBIECTIV:
STRUCTURAREA ACCESULUI LA INFORMATIE în RANDUL COMUNITĂȚII
LOCALE.

SCOP:
INFRASTRUCTURA DE COMUNICATII PENTRU TENHOLOGIE INTERNET

REZULTATE:
1. DOTARE CU COMPUTERE A COMUNITĂȚII LOCALE
2. ABILITATI DE UTILIZARE A COMPUTERULUI
3. ACCES LA RETEAUA INTERNET

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, SCOALA, PARTENERI PRIVATI

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE,
INVESTITII PRIVATE

BUGET ESTIMAT:
300.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
SPRIJIN PENTRU SUFLETUL NOSTRU

JUSTIFICARE:
LA NIVEL LOCAL TENDINTA DE IMBATRANIRE și DE DECLIN
DEMOGRAFIC VA FACE în VIITOR TOT MAI DIFICILA ACORDAREA DE
SPRIJIN SOCIAL. ESTE NECESAR să REZOLVAM PROBLEMELE CARE
EXISTA în ACEST SECTOR în PREZENT PENTRU A FI CAPABILI să
DEZVOLAM UN SISTEM SOCIAL PERFECT FUNCTIONAL.

OBIECTIV:
INTEGRAREA SOCIALA A PERSOANELOR CU RISC DE MARGINALIZARE

SCOP:
SISTEM SOCIAL INTEGRAT PENTRU PROTECTIA MEMBRILOR
COMUNITĂȚII

REZULTATE:
1. CENTRU DE ZI MULTIFUNCTIONAL
2. ATITUDINE PROACTIVA A COMUNITĂȚII LOCALE și IMPLICARE
3. COMPETENTE DE REZOLVARE A PROBLEMELOR SOCIALE PENTRU
ASISTENTII SOCIALI și ALTI SPECIALISTI IMPLICATI

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, SCOALA, PARTENERI ONG

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
400.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
IMPREUNA DECIDEM VIITORUL - DEMOCRATIE PARTICIPATIVA

JUSTIFICARE:
PENTRU A REZOLVA PROBLEMELE CU CARE SE CONFRUNTA
COMUNITATEA LOCALA ESTE NECESAR UN PERMANENT FEED-BACK DIN
PARTEA CETATENILOR. în PREZENT MODALITATEA DE A CULEGE
ACESTE RASPUNSURI ESTE DEFICITARA și NU REPREZINTA
INTOTDEAUNA VOCEA ÎNTREGII COMUNITATI.

OBIECTIV:
RESPONSABILIZAREA ÎNTREGII COMUNTATII CU PRIVIRE LA DECIZIILE
DE CARE DEPINDE VIITORUL COMUNITĂȚII NOASTRE

SCOP:
PARTICIPAREA ÎNTREGII COMUNITĂȚII LA ACTUL DECIZIONAL AL
administrațieI PUBLICE

REZULTATE:
1. MODEL DE MANAGEMENT AL ACTULUI DECIZIONAL ADMINISTRAȚIV
2. ATITUDINE PROACTIVA A MEMBRILOR COMUNITĂȚII LOCALE
3. SALA DE SEDINTE MODERNA PENTRU INTRUNIRILE COMUNITĂȚII

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
85.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
SANATATE PENTRU TOTI

JUSTIFICARE:
STAREA SANATATII LOCUITORILOR DIN COMUNA NOASTRA ESTE
DEPENDENTA DE FACTORI DE MEDIU și DE ALIMENTATIE PRECUM și DE
FACTORI PSIHOLOGICI și SOCIALI. NE DORIM să IMBUNATATIM
CONSTANT TOATE ASPECTELE LEGATE DE ACEASTA IAR PE TERMEN
LUNG să INFLUENTAM POZITIV NIVELUL DE CALITATE AL VIETII.

OBIECTIV:
CREȘTEREA CALITAȚII VIETII PRIN IMBUNATATIREA STARII DE
SANATATE

SCOP:
REFACEREA, IMBUNATATIREA și MENTINEREA STARII DE SANATATE A
MEMBRILOR COMUNITĂȚII NOASTRE

REZULTATE:
1. PROMOVAREA UNUI MOD DE VIATA SANATOS
2. SCHIMBAREA MENTALITATII CU PRIVIRE LA MODUL ALIMENTAR
DEFICITAR și ASUMAREA UNUI MOD ALIMENTAR OPTIM
3. INFRASTRUCTURA DE ASISTENTA MEDICALA și MONITORIZARE A
STARII DE SANATATE

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
350.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
MICUL PRODUCATOR – CALITATEA PRIN INTERMEDIUL TRADITIEI

JUSTIFICARE:
NIVELUL ECONOMIC PRECAR AL AREALULUI în CARE SE AFLA
COMUNITATEA NOASTRA ARE NEVOIE DE TOT SPRIJINUL PENTRU A SE
PUTEA DEZVOLTA. MICII PRODUCATORI, MICILE AFACERI DE FAMILIE
SUNT UN FACTOR DE STABILITTE ECONOMICA PENTRU COMUNA
NOASTRA și DORIM să LE PROMOVAM PE TERMEN LUNG.

OBIECTIV:
CREȘTEREA STABILITATII ECONOMICE și CREȘTEREA NUMARULUI
LOCURILOR DE MUNCA în COMUNITATEA LOCALA

SCOP:
DEZVOLTAREA DE MICI AFACERI DE FAMILIE CARE să PRODUCA
PENTRU PIATA NATIONALA și INTERNATIONALA.

REZULTATE:
1. ATITUDINI INOVATOARE ALE MICILOR ÎNTREPRINZATORI LOCALI
2. PARTENERIATE CU CAMERA DE COMERT
3. TARGURI și EXPOZITII CU VANZARE A PRODUSELOR RELIZATE LOCAL

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE și AGRICULTURA

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
45.000 Euro

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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DENUMIRE:
SCHIMBURI CULTURALE – UNITATE în DIVERISTATE

JUSTIFICARE:
COMUNA NOASTRE PANA în PREZENT ARE O REPREZENTARE DE NIVEL
MEDIU LA NIVEL NATIONAL și REGIONAL. SCHIMBURILE CULTURALE
CONDUC LA PROMOVAREA LA NIVEL NATIONAL și INTERNATIONAL A
TRADITIILOR CULTURALE LOCALE PRECUM și LA CONSERVAREA
ACESTORA.

OBIECTIV:
DEZVOLTAREA TURISMULUI CULTURAL și A SCHIMBURILOR
CULTURALE CU ALTE REGIUNI

SCOP:
CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL și PROMOVAREA ACESTUIA
LA NIVEL NATIONAL și INTERNATIONAL

REZULTATE:
1. SPRIJINIREA UNEI ECHIPE FOLCLORICE APTA DE A PARTICIPA LA
PROGRAME CULTURALE
2. INFRASTRUCTURA PENTRU FURNIZAREA DE PREGATIRE - UTILAREA
“CAMINULUI CULTURAL”

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, SCOALA, PARTENERI ONG

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
130.000 EURO

PERIOADA DE REALIZARE:
2015-2020
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DENUMIRE:
EU FAŢĂ în FAŢĂ CU E.U.

JUSTIFICARE:
LA NIVELUL COMUNITĂȚII LOCALE EXISTA UN VID DE INFORMATIE CU
PRIVIRE LA ROLUL COMUNITĂȚII EUROPENE CAT și CU PRIVIRE LA
INSTITUTIILE ACESTEIA. NU SUNT CUNOSCUTE NICI DREPTURILE PE
CARE COMUNITATEA EUROPEANA LE CONFERA CETATENILOR DIN
TARILE CARE AU STATUTUL DE MEMBRU NICI OBILGATIILE CARE
DERIVA DIN ACESTEA.

OBIECTIV:
CREȘTEREA ACCEPTANTEI LA NIVELUL MEMBRILOR COMUNITĂȚII
NOASTRE A ROLULUI UNIUNII EUROPENE în VIATA CETATENILOR

SCOP:
DISEMINAREA LA NIVEL LOCAL A CULTURII și VALORILOR EUROPENE

REZULTATE:
1. SCHIMBARE DE ATITUDINII CU PRIVIRE LA ASPECTE LEGATE DE U.E.
2. PROGRAME CULTURALE CU TEMATICA SPECIFICA PENTRU MEMBRII
COMUNITĂȚII

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, SCOALA, PARTENERI ONG

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
25.000 EURO

PERIOADA DE REALIZARE:
2014 – 2020
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DENUMIRE:
SPRIJIN PENTRU VARSTA A TREIA

JUSTIFICARE:
TENDINTA GENERALA DE IMBATRANIRE A POPULATIEI AFECTEAZA și
COMUNITATEA NOASTRA. DIN CE în CE MAI MULTE PERSOANE SE
GASESC în față EVIDENTEI DE A AVEA NEVOIE DE UN SPRIJIN în
ACTIVITĂȚILE COTIDIENE PENRU CA SINGURI NU MAI FAC FATA.

OBIECTIV:
CREȘTEREA CALITAȚII VIETII PERSOANELOR DE VARSTA A TREIA

SCOP:
SPRIJINIREA PERSOANELOR DE VARSTA A TREIA în ACTIVITĂȚILE
COTIDIENE

REZULTATE:
1. CENTRU AMBULATOR MULTIFIUNCTIONAL
2. ECHIPA SPECIALIZATA în INGRIJIRI PALEATIVE
3. BUCATARIE în CADRUL AMBULATORULUI MULTIFIUNCTIONAL
4. SERVICII MEDICALE GERIATRICE

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, PARTENERI ONG

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
330.000 EURO

PERIOADA DE REALIZARE:
2015 – 2020
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DENUMIRE:
INVATAMANT DE CALITATE PENTRU COPIII NOSTRII

JUSTIFICARE:
MODELUL EDUCATIONAL DISEMINAT LA NIVELUL TARII NOASTRE ESTE
UNUL INFORMATIV MAI DEGRABA DECAT UNUL FORMATIV. COPIII
CARE FINALIZEAZA STUDIILE OBLIGATORII NU SUNT ABILITATI să
DERULEZE ACTIVITĂȚILE CARE să II FACA INDEPENDENTI. EXISTA O
CARENTA LA NIVELUL METODELOR EDUCATIONALE în CEEA CE
PRIVESTE UN MODEL FORMATIV COMPLET.

OBIECTIV:
OFERIREA DE ALTERNATIVE EDUCATIONALE BAZATE PE METODE
FORMATIVE și NU INFORMATIVE
DEZVOLTAREA ABILITATILOR DE INTEGRARE SOCIALA ALE TINERILOR
ABSOLVENTI

SCOP:
CREȘTEREA COMPETENTELOR INSTITUTIILOR SCOLARE DE A
TRANSFERA ABILITATI PRACTICE ELEVILOR

REZULTATE:
1. METODE ALTERNATIVE MODERNE DE PREDARE
2. INFRASTRUCTURA SCOLARA MODERNIZATA

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, SCOALA, PARTENERI

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
BUGET în CURS DE ELABORARE

PERIOADA DE REALIZARE:
2015 – 2020
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DENUMIRE:
MARKETING TERITORIAL – SISTEME DE GESTIUNE TERITORIALĂ

JUSTIFICARE:
TENDINTELE DE DIMINUARE DEMOGRAFICA ALE SOCIETATII ACTUALE
SUNT PREZENTE în COMUNITATEA NOASTRA. CONSIDERAM CA GRADUL
SPORIT DE ATRACTIVITATE AL ZONEI VA DETERMINA CREȘTEREA
NUMARULUI DE LOCUITORI și INVERSAREA PROCESULUI DEMOGRAFIC
ACTUAL.

OBIECTIV:
CREȘTEREA NUMARULUI DE LOCUITORI PRIN SPORIREA
FACILITATILOR OFERITE ACESTORA

SCOP:
CREȘTEREA ATRACTIVITĂȚII LOCALE PRIN PROMOVAREA
INTERESELOR PRODUCATORILOR AUTOHTONI

REZULTATE:
1. ARMONIZAREA STRATEGIILOR LOCALE CU STRATEGIILE REGIONALE
în DOMENIUL DEZVOLTARII DURABILE
2. ASIGURAREA COMPETITIVITATII PRODUCATORILOR AUTOHTONI PE
PIATA UNICA EUROPEANA
3. ACCES FACILITAT LA MECANISME DE SPRIJIN FINANCIAR PENTRU
PRODUCATORI
4. SISTEM DE GESTIUNE INTEGRATA A RESURSELOR LOCALE

RESPONSABIL: CONSILIUL LOCAL, PARTENERI

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE
BUGET ESTIMAT: BUGET în CURS DE ELABORARE

PERIOADA DE REALIZARE:
2014 – 2020

104

Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
TARG ZONAL AL PRODUCATORILOR AUTOHTONI

JUSTIFICARE:
IN PREZENT NU EXISTA O MODALITATE ADECVATA DE PROMOVARE A
PRODUSELOR AUTOHTONE IAR INCERCAREA DE A LE PROMOVA LA
NIVEL REGIONAL SAU NATIONAL NU ESTE ACCESIBILA MICILOR
PRODUCATORI LOCALI.

OBIECTIV:
CREȘTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE A ÎNTREPRINZATORILOR
AUTOHTONI

SCOP:
SPRIJIN PENTRU PRODUCATORII LOCALI – PROMOVAREA PRODUSELOR

REZULTATE:
1. TARG ZONAL CU ORGANIZARE TRIMESTRIALA
2. INFRASTRUCTURA ADECVATA PENTRU DERULAREA TARGULUI

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE și AGRICULTURA

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
150.000 EURO

PERIOADA DE REALIZARE:
2015 – 2020
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DENUMIRE:
RESPONSABILITATEA DE A FI TRANSPARENTI

JUSTIFICARE:
MODALITATEA DE DIFUZARE LA NIVEL LOCAL A DECIZIILOR
ADMINISTRAȚIVE ESTE în PREZENT NEUNIFORMA și PREZINTA
MULTIPLE NEAJUNSURI. INFORMATIILE CIRCULA LENT și DE CELE MAI
MULTE ORI SUNT RASTALMACITE. NE DORIM CA ORICARE CETATEAN să
POATA FI INFORMAT în “TIMP REAL” CU PRIVIRE LA COMUNICARILE
CONSILIULUI LOCAL PRIN RETEAUA DE TELEVIZIUNE LOCALA /
INTERNET.

OBIECTIV:
IMPLICAREA CETATENILOR în VIATA PUBLICA ADMINISTRAȚIVA
LOCALA

SCOP:
CREȘTEREA TRANSPARENTEI în ADMINISTRAȚIA PUBLICA LOCALA

REZULTATE:
1. INFRASTRUCTURA DE COMUNCATIE ADECVATA TRANSMITERII
SEDINTELOR CONSILIULUI LOCAL PRIN RETEAUA DE TELEVIZIUNE
LOCALA / INTERNET
2. INFRASTRUCTURA DE COLECTARE A OPTIUNILOR CETATENILOR

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, PARTENERI

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT: 30.000 EURO

PERIOADA DE REALIZARE:
2015 – 2020
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DENUMIRE:
PADURILE SUNT SURSA NOASTRA DE VIATA

JUSTIFICARE:
DEFRISARILE CARE AU LOC DIN MOTIVE DE EXPLOATARE DAR și DIN
CAUZE ACCIDENTALE SAU CHIAR ILEGALE REDUC TOT MAI MULT
POSIBILITATEA DE REGENERARE A ACESTEI RESURSE NATURAL CARE O
REPREZINTA PADUREA. URMARIM PRIN ACEST PROIECT ACELERAREA
PROCESULUI DE REGENERARE A FONDULUI FORESTIER și
EXPLOATAREA RESPONSABILA.

OBIECTIV:
DEZVOLTAREA RESURSELOR NATURALE FORESTIERE ALE COMUNEI
NOASTRE

SCOP:
ACCELERAREA PROCESULUI DE REFACERE A FONDULUI FORESTIER

REZULTATE:
1. SCHIMBAREA ATITUDINII CETATENILOR CU PRIVIRE LA IMPORTANTA
ACESTEI RESURSE NATURALE
2. MODEL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL RESURSELOR FORESTIERE

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, PARTENERI, INVESTITORI

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
600.000 EURO

PERIOADA DE REALIZARE:
2015 – 2020
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DENUMIRE:
MEMORIE VESNICA PREDECESORILOR NOSTRI

JUSTIFICARE:
IN PREZENT ACCESUL LA CIMITIRELE COMUNEI ESTE DIFICIL și
PREZINTA DIFERITE INCONVENIENTE ATAT CA SUPRAFATA CAT și CA
LOCALIZARE. PRIN INTERMEDIUL ACESTUI PROIECT SE DORESTE
AMENAJAREA CIMITIRELOR CONFORM RESPECTULUI CARE SE CUVINE
PREDECESORILOR NOSTRI

OBIECTIV:
CONSERVAREA TRADITIILOR CULTURALE și RELIGIOASE ALE
COMUNITĂȚII

SCOP:
AMENAJAREA UNUI CIMITIR PENTRU MEMBRII COMUNITĂȚII

REZULTATE:
REALIZARE SOSEA DE ACCES
CAPELA RELIGIOASA
REFACEREA PEISAGISTICII CIMITIRULUI

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, BISERICA

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
200.000 EURO

PERIOADA DE REALIZARE:
2014 – 2020
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DENUMIRE:
DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT

JUSTIFICARE:
ÎN PREZENT LUNGIMEA REȚELEI DE DRUMURI ASFALTATE PE RAZA
COMUNEI CĂMĂRZANA ÎN INTRAVILAN RAPORTATĂ LA LUNGIMEA
TOTALĂ A DRUMURILOR, CARE ÎN MARE PARTE SUNT PIETRUITE, ESTE
UN PROCENT FOARTE MIC COMPARATIV CU NIVELUL OPTIM

OBIECTIV:
DEZVOLTAREA ȘI EXTINDEREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT PRIN
ASFALTAREA DRUMURILOR PIETRUITE

SCOP:
INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT SOLIDĂ ȘI SIGURĂ

REZULTATE:
DRUMURI ASFALTATE ÎN PROPORȚIE DE MINIM 75%

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, PRIMAR

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, FONDURI LOCALE și REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
2.500.000 EURO

PERIOADA DE REALIZARE:
2017 – 2020

109

Anexa la HCL nr. 47 / 2017
„Strategie de Dezvoltare Locală a Comunei Cămărzana” (2014-2020)

DENUMIRE:
DOTARE CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE DE ÎNTREȚINERE A
DRUMURILOR ȘI PODURILOR

JUSTIFICARE:
DRUMURILE ASFALTATE ȘI PODURILE AFLATE ÎN GESTIUNEA COMUNEI
CĂMĂRZANA NECESITĂ ÎNTREȚINERE PERMANENTĂ PE TOT
PARCURSUL ANULUI (DESZĂPEZIRE, ÎMPRĂȘTIERE MATERIALE
ANTIDERAPANTE, CURĂȚARE, DECOLMATARE)

OBIECTIV:
DOTAREA COMPARTIMENTULUI “ADMINISTRATIV ȘI GOSPODĂRIRE
COMUNALĂ” DIN CADRUL ORGANIGRAMEI PRIMĂRIEI CU UTILAJE
PROPRII (TRACTOR, SĂRĂRIȚĂ, LAMĂ PENTRU DESZĂPEZIRE)
NECESARE ÎNTREȚINERII ȘI REPARĂRII DRUMURILOR ȘI PODURILOR,
ACHIZIȚIONATE DIN FONDURI NERAMBURSABILE

SCOP:
SIGURANȚA CĂILOR DE TRANSPORT

REZULTATE:
DRUMURI ȘI PODURI CARE ASIGURĂ UN TRANSPORT ÎN SIGURANȚĂ,
ÎNTREȚINUTE, PE TOATĂ DURATA ANULUI

RESPONSABIL:
CONSILIUL LOCAL, PRIMAR

FINANTATOR:
FONDURI NERAMBURSABILE, TRANSFRONTALIERE, LOCALE și
REGIONALE

BUGET ESTIMAT:
500.000 EURO

PERIOADA DE REALIZARE:
2017 – 2020
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„STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI CĂMĂRZANA 2014 - 2020”
Data actualizării: Noiembrie 2017

Cămărzana: 18.11.2017

Preşedinte de şedinţă,
consilier,
Dobraș Ioan

Contrasemnează,
Secretar cu atribuții delegate,
Bura Maria-Iuliana
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