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Cuvântul primarului 

 

 

Dragi cetățeni,  

 

De când mi-ați acordat încrederea dumneavoastră am făcut tot ce mi-a stat în putință 

să modernizez aceasta comună și sa o aduc la nivelul demn de a fi parte integrantă a Uniunii 

Europene. 

Lucrurile se mișcă în 

direcția bună, în ultimii ani 

reușind să ducem la bun 

sfârșit câteva proiecte de 

care comuna noastră avea 

nevoie și să demarăm unele 

lucrări pe care locuitorii 

comunității le așteptau de 

multă vreme.                                                                        

 

Principalele proiecte pe care am reușit să le demarez și implementez, unele 

finalizate, altele în lucru se văd: asfaltare și modernizare străzi și drumuri comunale, 

modernizarea Scolii nr.1 din Ilba, modernizarea căminelor culturale din Ilba și Handalu 

Ilbei, realizarea la standarde europene a unei grădinițe noi în localitatea Ilba, realizarea a 

două capele în Bârgău și Handalu Ilbei, modernizare alei pietonale în Ilba și Bârgău, 

eficientizarea energetică a Școlii nr. 2 din localitatea Ilba, extinderea rețelei de iluminat 

public și modernizarea acesteia prin schimbarea corpurilor de iluminat convenționale  cu 

altele bazate pe  tehnologie led mult mai eficiente și economice, implementarea colectării 

selective, înființarea Serviciului Comunitar Local de Evidență a Persoanelor într-o clădire 

complet renovată și modernizată, introducerea nomenclatorului stradal, înființarea unui 

teren de sport sintetic în curtea Școlii din Cicârlău, modernizarea sediului administrativ al 

SORIN LUPȘE  - Primarul Comunei Cicârlău 
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comunei, introducerea rețelei de internet WIFI gratuit în spațiile publice importante din 

comună, supravegherea video precum și introducerea rețelei de gaze în localitatea Ilba, 

achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei – IT mobile, respectiv tablete, 

echipamente si dispozitive necesare activității didactice pentru elevii si cadrele didactice 

din învățământul preuniversitar, Comuna Cicârlău, Județul Maramureș. 

Obiectivul major al administrației locale pentru perioada 2021-2027 și implicit al 

meu, ca ales al comunității, constă în găsirea de soluții la solicitările cetățenilor, prin 

implicarea directă și promptă în rezolvarea acestora, dar și continuarea dezvoltării edilitare. 

Strategia de dezvoltare urmărește ,,Creșterea bunăstării comunității locale in ansamblul 

ei”. 

Îmi doresc și mi-am propus să fac tot posibilul ca fiecare cetățean să ajungă să 

trăiască în condiții decente, iar datoria mea este să sprijin toate proiectele ce au ca finalitate 

beneficiul cetățeanului. 

Vă asigur că sunt la curent cu toate problemele cu care se confruntă cetățenii 

comunei Cicârlău și încerc zilnic să rezolv cât mai multe dintre acestea. Desigur, mai avem 

mult de muncă și suntem pregătiți pentru a face față tuturor provocărilor în lungul drum 

spre civilizație, însă suntem pe calea cea bună și nu avem decât să continuăm munca 

începută. 

Ca primar al tuturor locuitorilor din comuna Cicârlău, îmi declar întreaga 

disponibilitate pentru ca Primăria și Consiliul Local să devină parteneri de dialog cu 

locuitorii, în slujba cărora îmi desfășor întreaga activitate. Împreună cu dumneavoastră 

doresc să găsim soluții la toate problemele comunei noastre. Pornim la drum cu încredere, 

energie și entuziasm pentru a pune în practică toate proiectele de interes pentru comunitatea 

noastră. 

 

Vom reuși împreună! 

 

SORIN LUPȘE 

Primar al Comunei Cicârlău 
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1. Introducere 

 

Strategia de dezvoltare locală face posibilă coordonarea dinamică a fenomenelor de 

dezvoltare care au loc în spațiul de interes, în conformitate cu trăsăturile locale, a adaptării 

la cerințele exterioare și posibilităților de dezvoltare teritorială. 

În fapt, strategia de dezvoltare durabilă este un document în cadrul căruia sunt 

analizate, obiectiv, resursele locale pentru gestionarea corespunzătoare, pe diferite 

intervale de timp (scurt, mediu, lung) în scopul eficientizării rezultatelor. 

Planificarea strategică: 

- este un proces sistematic, prin care o instituție își stabilește anumite priorități care 

sunt esențiale pentru îndeplinirea misiunii ei, în acord cu evoluția mediului în care 

aceasta își desfășoară activitatea. 

- este o activitate orientată spre viitor, vizând obiectivele de dezvoltare și etapele 

necesare realizării acestora. 

- este un proces continuu, ce ar putea fi utilizat de comunitățile locale pentru a se 

asigura că politicile și programele existente corespund necesităților de dezvoltare 

socio- economică a comunității, în cadrul limitărilor impuse de resursele locale 

disponibile. 

Elaborarea strategiei de dezvoltare locală reprezintă unul din pașii cei mai 

importanți care susțin procesele de dezvoltare locală. Punctul de pornire al elaborării îl 

reprezintă inventarierea resurselor și a capacității economice, sociale și demografice, în 

dinamică, pentru a se putea realiza o previziune coerentă. 

Strategia de dezvoltare locală este caracterizată prin diverse trăsături: imagine 

asupra viitorului, creativitate, flexibilitate, dinamism și adaptabilitate, orientare spre 

schimbare, orientare spre un câștig durabil. 

Prezenta strategie de dezvoltare locală reprezintă documentația care stă la baza 

dezvoltării Comunei Cicârlău. Dezvoltarea locală se poate defini ca un proces în care 

demersurile administrației publice sunt unite cu acelea ale oamenilor, cu scopul de a 

îmbunătăți condițiile sociale, culturale și economice ale comunității. Dezvoltarea locală 

este deci cel mai strâns legată de conceptul de parteneriat care asigură accesul la toate 

resursele necesare, bazându-se atât pe participarea celor care reprezintă anumite interese, 

cât și pe disponibilitatea administrației publice de a forma parteneriate cu grupuri, 

organizații sau instituții. 
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2. Analiza situației existente 
 

2.1 Cadrul natural 
 

2.1.1 Așezare și limite (poziție geografică) 

  

Comuna Cicârlău este situată în partea de vest județului Maramureș, în nord-vestul 

Depresiunii Maramureș, în zona de contact cu dealurile vulcanice aparținătoare munților 

Igniș și pe cursul inferior al Someșului. Comuna se poate accesa de pe drumul național DN 

1C (E58) din municipiul Baia Mare, care se află la 15 km distanță și municipiul Satu Mare 

la 50 km distanță . Teritoriul comunei cuprinde în componența sa patru sate: satul Cicârlău, 

reședința de comună, satul Bârgău situat in sudul comunei, satul Ilba în vest și satul 

Handalul Ilbei, aflat în nord-vestul comunei. 

 

Fig. 1 – Localizarea comunei în perimetrul județului Maramureș 
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Comuna Cicârlău se învecinează la vest cu UAT Seini, în sud-est cu UAT Tăuții-

Măgherăuș, în nord cu UAT-urile Racșa și Vama (jud. Satu Mare) și în sud-vest cu UAT 

Pomi - județul Satu Mare. 

 

2.1.2 Geneză și geologie 

 

Din punct de vedere geo-tectonic, comuna Cicârlău aparține unității structurale a 

Carpaților Orientali, sectorul mureșean - pannonic. Acesta este amplasat pe o fosă 

geosinclinală cu depozite cretacice și paleogene de fliș, care a atins stadiul de inversiune 

tectonică în timpul Miocenului mediu și a fost apoi acoperită transgresiv de o cuvertură 

molasică și de lave andezitice venite pe căi de acces deschise în faza stirică. 

 

a) Roci sedimentare 

Paleocen – Eocen (Pg1+2). În pânza Botizii, marnelor roșii cu globoturcane le 

urmează, în continuitate de sedimentare, o suită paleogenă ale cărei caractere stratonomice 

și genetice sunt fliș tipic. Cele mai vechi formațiuni sedimentare care aflorează pe teritoriul 

comunei Cicârlău sunt de vârstă neozoică și ocupă o suprafață restrânsă în nordul UAT-

ului. 

Tortonian (to). Tortonianul este reprezentat printr-un orizont inferior cu nisipuri, 

gresii, marne și tufuri riolitice caolinizate, aparținând primei faze de erupții din regiunea 

Baia Mare, evidențiind o subsidență marcantă și o diferențiere litostratigrafică 

asemănătoare cu a echivalentului său din bazinul pannonic și cel transilvănean.  

Sarmațian (vh – bs1). Volhinianul + Bessarabianul urmează în continuitate de 

sedimentare. Această formațiune este preponderent marnoasă, atingând grosimea maximă 

cunoscută în aflorimente la zi de 500 m. Este constituit din argile, marne și local 

conglomerate ingresive. 

Cuaternar (qh). Sedimentul cuaternar specific îl formează depozitele deluvial – 

coluviale (bolovănișuri, pietrișuri, nisipuri, prinse într-un material argilos) cu blocuri de 

andezite care brodează versanții de sud-est, respectiv sud ai munților vulcanici Oaș - Gutâi. 

Acestea formează substratul piemonturilor care fac racordul între lanțul vulcanic și valea 
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Someșului. Aluviunile recente de pe principalele văi din zonă sunt de vârstă Holocen 

superior fiind reprezentate prin depozite de luncă.  

b) Roci magmatice 

Magmatismul neogen 

În timpul Neogenului, magmatismul s-a manifestat prin ample fenomene vulcanice. 

Erupțiile vulcanice au avut loc aproape continuu generând produse vulcanice variate. 

Acestea au fost grupate în trei faze de activitate: 

- primele erupții au avut loc în Tortonian fiind reprezentate prin piroclastite acide însoțite 

de riolite. Vulcanismul s-a continuat în Sarmațian când au avut loc efuziuni de andezite; 

- faza a doua grupează dacite și andezite cuarțifere puse în loc la începutul Pannonianului; 

- faza a treia s-a desfășurat în Pannonianul superior și a produs roci andezitice cu 

predominarea curgerilor de andezite bazaltoide. 

Andezitele cuarțifere (αq) aflorează în sudul și nord-vestul comunei. 

Andezitul cuarțifer conține de regulă piroxen, hornblendă opacizată și cristale mici 

de cuarț. Acest andezit este în mare parte transformat hidrotermal fiind adulanizat, 

sericitizat, silicifiat și carbonatat. 

Andezitele bazaltoide (αβ) ocupă cele mai întinse suprafețe în Munții Oaș – Gutâi, 

inclusiv pe teritoriul comunei Cicârlău. Curgerile de lave alcătuiesc platouri largi sau 

petece izolate pe înălțimi. Un mod de apariție care se întâlnește rar îl constituie stâlpii și 

aparatele vulcanice de mici dimensiuni. Alte forme de zăcăminte sunt reprezentate de dyke, 

uneori cu lungimi de peste 1000 m. 

Andezitul bazaltoid are o culoare neagră, iar structura porfirică este greu vizibilă 

megascopic. Acest andezit nu este afectat de transformări hidrotermale. 

Riolitele (psm) ocupă suprafețe reduse între valea Băiței și Valea Ilbei. Riolitele 

apar sub formă de dyke-uri, filoane-strat, stâlpi și nu constituie curgeri. Dyke-urile sunt 

formele structurale cele mai frecvente; cele mai lungi ating 2.000m în Valea Cicârlău și 

Valea Căpitanului. Aglomeratele riolitice se întâlnesc la nord de Ilba unde acoperă 

depozitele eocene, piroclastite andezitice și andezitul de Seini. 

Dacitele (vsm) formează o succesiune de curgeri puțin întinse în bazinul văii 

Cicârlău.  
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Fig. 2 – Harta petrografică a comunei Cicârlău 

 

2.1.3 Relief 

 

Comuna Cicârlău este situată în Depresiunea Baia Mare, situându-se în nord- vestul 

acesteia, în zona de contact cu dealurile vulcanice aparținătoare munților Igniș și pe cursul 

inferior al Someșului. Depresiunea Baia Mare constituie o subunitate morfologică a 

Dealurilor Silvaniei - compartiment al marii unități a Dealurilor Banato-Crişane. Pe 

teritoriul comunei Cicârlău este prezentă câmpia joasă sub 200 m care cuprinde luncile 

largi ale râului Someș, cotele de nivel frecvente în luncă fiind de cca. 150 - 152 m. Diferența 

de nivel între extremitățile S și N ale teritoriului administrativ este de 5 m (pe o lungime 

de 8 km). În interiorul Zonei montane se delimitează câteva bazine depresionare, cum sunt 

Handalul pe Valea Handalului și Zona Satului Pustiu, pe Valea Mare, în Cicârlău . 

Altitudinile medii în localitatea Cicârlău sunt de 186 m, în localitatea Bârgău sunt de 150 

m,  în Ilba de 147 m și Handalul Ilbei 240 m. 
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Fig. 3 – Harta altimetrică a comunei Cicârlău 

 

2.1.4 Climă 

 

Clima Comunei Cicârlău  este temperat continentală cu influențe oceanice în timpul 

sezonului cald și baltice în cursul iernii. 

O caracteristică aparte a climei Comunei Cicârlău  o constituie orientarea sudică și 

sud-vestică a versanților, fapt ce determină o temperatură mai ridicată decât a zonelor 

învecinate. 

Temperatura medie anuală în zona montană este 7,5°C, cu circa 1,5°C mai ridicată 

decât cea de pe înălțimile montane înconjurătoare, și de 10°C în lunca Someșului (fig. 4).  

Nivelul precipitațiilor atmosferice înregistrează de asemenea variații în timp și 

spațiu, în ceea ce privește cantitatea, durata și forma acestora. Media precipitațiilor 

multianuale este de cca. 850 mm/an, care pe culmile din Igniș urcă până la 1000 mm. În 

medie, plouă aproximativ 140 zile din an. Sunt zile în șir când ploile nu contenesc, iar 

cantitățile diurne cresc vertiginos. Uneori, cantitățile maxime zilnice depășesc valoarea 
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medie lunară a precipitațiilor. Anotimpul cald al anului este și anotimpul ploilor, cu un 

maxim în luna iunie (110 – 180 mm pe culmile înalte și 100 – 120 mm la poalele munților), 

în timp ce septembrie și februarie sunt foarte sărace (fig. 5).  

Precipitațiile sub formă de zăpadă se înregistrează circa 30 de zile pe an. În munți, 

precipitațiile sunt mult mai abundente, iar stratul de zăpadă atinge grosimi de peste 50 – 

60 cm și se păstrează până la 120 de zile din an. 

 

Fig. 4 – Distribuția temperaturilor în Comuna Cicârlău 
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Fig. 5 – Distribuția precipitațiilor în Comuna Cicârlău 

 
Fig. 6 – Distribuția evapotranspirației potențiale în Comuna Cicârlău 
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 Evapotranspirația potențială reprezintă un indicator important în contextul 

schimbărilor climatice actuale (fig. 6). Astfel, deficitul sau surplusul de apă pot fi calculate 

prin scăderea evapotranspirației potențiale anuale din valorile precipitațiilor anuale (fig. 7). 

 

 
Fig. 7 – Distribuția balanței apei în Comuna Cicârlău 

 

2.1.5 Hidrografie 

  

Rețeaua hidrografică este relativ densă, cuprinsă între 0,6 și 0,8 km/km2, aparținând 

bazinului hidrografic al Someșului, care curge în limita de sud și de vest a comunei. 

Valea Mare (Valea Cicârlăului) își are obârșia în dealul Salhij, străbate localitatea 

pe direcția nord-sud și se varsă în Someș la limita cu hotarul Ilbei. Are un debit constant, 

cu excepția când se produc viituri mari și revărsări, producând pagube terenurilor agricole 

de pe terasa de luncă. Inundațiile provocate de Someș și Valea Mare afectează o suprafață 

de peste 80 de ha. Cel mai important afluent al Văii Mari este Valea Cicârlăului (pe 

dreapta), iar pe stânga Pârâul Runcului. 
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Tăuașul (Valea Nistrului) curge în sud-estul Cicârlăului, trece prin sudul satului Bârgău și 

se varsă în Someș. Cel mai important afluent al acestuia de pe teritoriul Cicârlăului este 

Valea Negruții, care își are obârșia în Groapa Paladii, străbate jumătate Bârgăul și se varsă 

în Tăuaș. 

Nivelul hidrostatic (apa freatică) variază în funcție de relief și microrelief. Pe 

versanți, apa freatică se află la adâncimi de 5-7 m, sau chiar peste această adâncime. Pe 

terasele Someșului, nivelul freatic mijlociu se găsește la 3-5 m, iar pe terasa de luncă la 1-

3 m. În zonele depresionare de pe terase și luncă, apa freatică se ridică la 0,5-1 m, sau chiar 

la suprafață, fapt ce duce la înmlăștinirea unor suprafețe întinse. 

În zona deluroasă a Cicârlăului se află numeroase izvoare cu apă potabilă, dar numai 

izvorul Secătura este captat într-un bazin de capacitate mică. 

Astăzi sunt câteva lacuri artificiale, heleșteie, cum ar fi Lacul de la pompe 

(Pescărie), sau lacurile create prin lucrările de exploatație in balastiere. Sunt trei astfel de 

lacuri, doua in Cicârlău si unul in Ilba. 

 

Fig. 8 – Distribuția râurilor în Comuna Cicârlău 
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2.1.6 Soluri 

  

Clasa Protisoluri 

Cuprinde soluri în stadiu incipient de formare, cunoscute anterior ca soluri 

neevoluate. Apar pe suprafețe discontinui, diseminate în areale mai mici sau mai mari fie 

în regiunile cu relief accidentat, pe versanți, culmi înguste sau în luncile râurilor. 

Litosol 

 Formarea acestor soluri este condiționată de existența la suprafață sau aproape de 

suprafață a rocilor consolidate, compacte reprezentate prin roci eruptive, metamorfice, 

gresii și pietrișuri. În ceea ce privește condițiile de relief, climă și vegetație, acestea sunt 

specifice zonelor de munte și deal. 

 Având volum edafic foarte mic și rezervă scăzută de substanțe nutritive, litosolurile 

au o fertilitate scăzută. În mod natural suprafețele cu litosoluri sunt ocupate de pajiști sau 

păduri cu productivitate slabă. În vederea creșterii fertilității se recomandă aplicarea 

îngrășămintelor, îndepărtarea materialului scheletului etc. 

Aluviosol 

 Prezența materialelor aluviale este legată mai ales de existența luncilor, care sunt 

unități de relief tinere, formate sub influența apelor curgătoare prin acțiunea de eroziune, 

transport și sedimentare.  

 Fertilitatea naturală a acestor soluri este relativ bună. Valorificarea cât mai bună a 

aluviosolurilor este condiționată de rezolvarea numeroaselor probleme pe care le ridică. 

Suprafețele cu aluviosoluri se găsesc de cele mai multe ori sub influența inundațiilor, care 

împiedică chiar folosirea lor ca terenuri arabile, îndiguirea fiind un mod bun de a le apăra. 

 Sortimentul de culturi ce pot fi cultivate cu prinde întreaga gamă de plante specifice 

condițiilor din țara noastră. În mode deosebit se recomandă cultura porumbului, a sfeclei 

de zahăr și a legumelor. 

Clasa Cambisoluri 

 Au fost cunoscute sub numele de Terra rossa. 

Eutricambosol 

 Cele mai întinse suprafețe se întâlnesc pe etajul montan inferior (500 – 1300 m 

altitudine), cu precădere în partea inferioară a acestora. Acestea sunt formate pe roi 
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magmatice, metamorfice și sedimentare consolidate, aceștia fiind factori limitativi ai 

fertilității. Sunt vulnerabile la eroziune, cele mai vulnerabile fiind solurile folosite ca arabil. 

În deal și podiș eutricambosolurile pot fi bine protejate antierozional cu vegetație de pajiști 

sau prin lucrări de terasare bine executate și întreținute. 

Districambosol 

 Cele mai întinse suprafețe ocupate de districambosoluri se întâlnesc în etajul montan 

inferior, pe versanții însoriți, mai puternic înclinați și pe roci mai bogate în elemente bazice, 

pe formele mai slab înclinate pe versanții expuși fronturilor umede.  

 Districambosolurile pot fi utilizate ca arabil în unele depresiuni piemontane, unde 

au o pretabilitate bună la cartof, trifoi, in de fuior, grâu etc. Aceste soluri sunt mai puțin 

pretabile pentru pomii fructiferi. Rezultate mai bune dau unele specii de arbuști ex. afinul. 

Pentru pajiști naturale, aceste soluri au pretabilitate bună.   

Clasa Luvisoluri 

Preluvosol 

Se întâlnesc în toate zonele de dealuri și podișuri, găsindu-se în complex cu 

luvosolurile, împreună ocupând o suprafață foarte mare. Materialul parental, foarte variat, 

este alcătuit din luturi, argile, gresii, nisipuri. Acest tip de sol prezintă însușiri fizico-

chimice și biologice favorabile dezvoltării plantelor. Pot fi cultivate majoritatea plantelor, 

pe pante slab înclinate dar se recomandă cele cerealiere și tehnice iar pe cele cu pantă mai 

mare vii și pomi. 

Luvosol 

Sunt specifice zonelor de dealuri și podișuri. Acestea ocupă întotdeauna terenurile 

plane cu drenaj global defectuos și terenuri depresionare. Materialul parental este alcătuit 

din luturi, argile, gresii, conglomerate, nisipuri.  

 Are o fertilitate mijlocie spre scăzută, putând fi cultivat grâu, porumb, floarea 

soarelui etc și mai puțin plantații de pomi sau vie.  
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Fig. 9 – Distribuția solurilor în Comuna Cicârlău 

 

 

2.1.7 Biodiversitate și arii naturale protejate 

 

Teritoriul comunei Cicârlău se încadrează în zona pădurilor de foioase, care 

cuprinde: subetajul fagului, subetajul gorunului și vegetația de luncă. Subetajul fagului 

cuprinde zona cea mai înaltă a Cicârlăului, având limita inferioară la 550 m., putând coborî 

până la 300 m, iar subetajul gorunului (și al stejarului) formează păduri distincte, bine 

dezvoltate, pe Valea Negruții, în pădurea Șindilit, pe Valea Cicârlăuțului și pe Valea Mare. 

Limita superioară a acestui etaj ajunge la 600 m sau chiar o depășește. Vegetația de luncă 

și de terasă (stepa) din lunca și terasele Someșului este determinată de microrelief și sol. 

Suprafețele microdepresionare sunt acoperite de o vegetație hidrofilă, iar pe alocuri au bine 

drenate asociații de Agrestis cu Fastuca rubra. 

Trei Arii naturale protejate una fiind inclusă pe Lista siturilor rețelei Natura 2000 (fig. 

10) includ suprafețe din teritoriului administrativ al comunei Cicârlău:  
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• ROSCI0436 Someșul inferior a fost  declarat sit Natura 2000 în  anul  2016,  are  

2201  ha  și  a  fost  declarat  pentru  protecția habitatului  91F0  Păduri  mixte  de  

luncă  de  Quercus  robur,  Ulmus  laevis  și  Ulmus  minor, Fraxinus excelsior sau 

Fraxinus angustifolia și a 11 specii de interes comunitar (Castor fiber, Lutra lutra, 

Bombina bombina, Bombina variegata, Triturus cristatus, Aspius aspius, Cobitis 

taenia, Gobio albipinnatus, Gobio kessleri, Rhodeus sericeus amarus, Zingel 

zingel). Acest sit este  in  cursul  inferior  al  Someșului,  în  bioregiunea  

Continentală,  la  limita  nordica  a bioregiunii Panonice, iar habitatul acestuia 

prezintă  condiții  favorabile  de  susținere  a populațiilor speciilor de pești, mamifere 

și amfibieni menționate mai sus. Situl nu este dat în custodie și nu are plan de 

management. În perimetrul comunei Cicârlău situl ocupă o suprafață redusă în sud-

vestul UAT în lungul râului Someș. 

• RONPA0609  Rozeta de piatră Ilba (monument al naturii) este o arie protejată de 

interes național ce corespunde categoriei a III-a IUCN (rezervație naturală de tip 

geologic, paleontologic și peisagistic), situată pe teritoriul administrativ al comunei 

Cicârlău, sat Ilba. Aria protejată (carieră) reprezintă o formațiune de coloane (cu o 

lungime de până la 5 m, și o grosime de cca. 0,50 m) andezitice poligonale, dispuse 

în jurul unei zone centrale, dând forma unei rozete. Cariera este și un punct de 

interes paleontologic datorită semnalării unor resturi de faună fosilă ale unor specii 

de scoici (Congeria neumayri), ostracode (Candona labiata) sau melci (Planorbis 

planorbis) atribuite perioadei finale a Miocenului și începutul Pliocenului; 

• RONPA0598 Arboretul de castan comestibil de la Baia Mare este o arie protejată 

de interes național ce corespunde categoriei a IV-a IUCN (rezervație naturală de tip 

forestier), situată în județul Maramureș, pe teritoriul administrativ al UAT Baia 

Mare, Baia Sprie, Tăuții-Măgherăuș și Cicârlău; Pe teritoriul comunei ocupă o 

suprafață redusă în nord-estul UAT.  
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Fig. 10 – Localizarea ariilor naturale protejate în Comuna Cicârlău 

 

2.1.8 Analiza SWOT a cadrului natural 

 

Puncte tari Puncte slabe 

- Peisaje spectaculoase: geologice  

(Rozeta de Piatră) și hidrologice 

(Râul Someș și Peninsula)  

- Arii protejate naturale de interes 

comunitar, național și local cu o 

mare diversitate de habitate și 

specii. 

- Deficitul de aport de apă dulce 

subterană în sezonului cald datorat 

schimbărilor climatice. 

- Soluri cu fertilitate scăzută 

Oportunități Amenințări 

- Captarea apelor din bazinul văii 

Brazi pentru suplimentare 

aportului de apă dulce a comunei. 

- Valorificarea ariilor naturale 

protejate prin promovare turistică. 

- Schimbările climatice pot să ducă 

la temperaturi mai ridicate, care în 

in vor duce la scăderea nivelului 

freatic. 

- Degradarea solurilor datorată 

schimbării utilizării terenurilor 
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2.2 Cadrul antropic 
 

2.2.1 Rețeaua de așezări rurale 

 

Din punct de vedere al încadrării în rețeaua de localități, comuna Cicârlău este 

localizată în Depresiunea Baia Mare, având o populație de 4.308 locuitori ( conform 

situației statistice la 1 iulie 2019). 

Suprafața comunei este de 75 km2, circa 7.500 ha, din care teren agricol 1642 ha. 

Vecinii comunei Cicârlău sunt: înspre nord, comuna Vama (județul Satu Mare), în 

sud – est, orașul Tăuții Măgheruș, în sud, râul Someș, care formează limita cu comuna 

Pomi (județul Satu Mare), în nord – vest, localitatea Săbișa și orașul Seini. Legătura peste 

dealuri, cu depresiunea Oaș, se poate face pe un drum forestier, iar cu Depresiunea 

Maramureș se face pe o potecă de culme (ce merge pe cumpăna apelor). Comuna are ca și 

reședință localitatea Cicârlău, iar în componența sa intră localitățile: Bârgău, Ilba și 

Handalu Ilbei (fig. 11). 

 

Fig. 11 – Localitățile componente ale comunei Cicârlău 
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2.2.2 Utilizarea terenurilor 

 

Utilizarea terenurilor la nivelul UAT Cicârlău 

 La nivelul comunei Cicârlău, mai mult de 73% din suprafață este ocupată de păduri, 

urmată de terenuri arabile cu 13,5%. Suprafețele construite reprezintă 5,7%. Situația la 

nivelul anului 2018 este prezentată în figura 14 și tabelul 1. 

 

Fig. 12 – Harta utilizării terenurilor in perimetrul comunei Cicârlău 

Tabelul 1. Distribuția suprafețelor diferitelor tipuri de utilizări ale terenurilor la nivelul UAT 

Denumire Suprafața ha Procente (%) 

Spațiu urban discontinuu și spațiu rural 407,58 5,5 

Unități industriale sau comerciale 17,49 0,2 

Terenuri arabile neirigate 1011,90 13,5 

Livezi 58,67 0,8 

Pășuni secundare 113,25 1,5 

Zone de culturi complexe 243,02 3,3 

Păduri de foioase 5456,20 73 

Păduri de conifere 9,01 0,1 

Păduri mixte 30,48 0,4 

Pajiști naturale 61,76 0,8 

Cursuri de apa 66,50 0,9 
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2.2.3 Populația 

 

După datele INS, la data de 1 iulie 2019 populația comunei se prezenta astfel 

(Tabelul 2): 

Tabelul 2. Evoluția structurii pe sexe a populației comunei Cicârlău 

SEXE 2015 2016 2017 2018 2019 

Feminin 2097 2091 2113 2135 2148 

Masculin 2108 2113 2128 2126 2160 

Total 4205 4204 4241 4261 4308 

 

Se remarcă o ușoară creștere a numărului de locuitori, în special față de datele de la 

recensământul din 2011, când populația totală a comunei nu depășea 4009 locuitori. 

În ceea ce privește structura pe grupe de vârstă a populației (tabel 3) se remarcă o 

distribuție relativ proporțională a piramidei vârstelor (fig. 13). 

 

Tabelul 3. Structura populației pe grupe de vârstă la 1 iulie 2019 

Grupe de vârstă   Nr. locuitori 

0-4 ani 212 

5-9 ani   199 

10-14 ani  255 

15-19 ani 271 

20-24 ani 297 

25-29 ani 292 

30-34 ani 385 

35-39 ani 339 

40-44 ani 346 

45-49 ani 378 

50-54 ani 319 

55-59 ani 244 

60-64 ani 234 

65-69 ani 193 

70-74 ani 148 

75-79 ani 99 

80-84 ani 64 

85 ani si peste 33 

Total 4308 
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Fig. 13 – Structura pe vârste a populației la 1 iulie 2019 la nivelul comunei Cicârlău 

 

2.2.4 Economie 

 

Potențialul economic al comunei Cicârlău este ridicat, datorita resurselor existente, 

oportunității de dezvoltare a afacerilor, existentei forței de munca și condițiilor prielnice 

realizării unei agriculturi performante. 

Activitățile economice ce se desfășoară pe teritoriul comunei Cicârlău pot fi 

împărțite în următoarele categorii: 

- activități de tip industrial si construcții; 

- activități de comerț și servicii; 

- activități agricole și zootehnice; 

- activități turistice. 
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Industrie și construcții 

Munții de origine vulcanică oferă resurse însemnate de piatra, in special andezit, 

care sunt exploatate in 5 cariere si prelucrate într-o unitate de concasare si sortare. Piatra 

concasata, de diferite sorturi, se folosește la construcții rutiere si de căi ferate, la producerea 

asfaltului, la construcții hidrotehnice etc. Au fost identificate rezerve de piatra care poate 

fi folosita in mod superior, pentru pavaje de piatra cubica, monumente funerare, placi 

decorative etc. 

În Lunca Someșului sunt depozite însemnate de nisipuri, pietriș si balastru, 

exploatate intensiv in 3 balastiere si prelucrate primar într-o stație de sortare. Nisipurile si 

balastrul sunt folosite pentru producerea betoanelor, la construcții rutiere, rețele de 

alimentare cu apa si canalizare, construcții de locuințe, amenajări hidrotehnice. Pe teritoriul 

comunei nu funcționează unități de procesare a acestor resurse (fabrici de asfalt, stații de 

betoane, fabrici de produse din beton armat), majoritatea lor fiind transportate in alte 

localități sau exportate, in special in Ungaria. 

Industria de prelucrare a lemnului este reprezentată de trei unități, care fac doar 

prelucrarea primara, destinata preponderent exportului. Exploatarea lemnului se face 

preponderent de firme din afara comunei. 

În anul 2013, a luat ființă o întreprindere specializată în imprimare- tipărire, 

reprezentând cea mai mare investiție de pe teritoriul comunei. 

În anul 2020 un alt investitor a ajuns în comună cu o investiție similară ca mărime 

specializată în producerea de echipamente textile și de protecție sanitară. 

Construcțiile civile, de drumuri si poduri sunt reprezentate de doua unități 

economice mai semnificative, cu statut de IMM, si de numeroase societăți de tip SRL sau 

PFA. 

Prelucrarea cartonului si fabricarea cartonului ondulat, fabricarea de paste făinoase, 

fabricarea tâmplăriei din aluminiu se fac in cate o unitate de dimensiuni mici. 

Prelucrarea pietrei se face in doua ateliere, producția fiind orientata preponderent 

către fabricarea monumentelor funerare. 
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Agricultura 

Agricultura este o ramură economică de bază a comunei, și dispune de un potențial 

ridicat de dezvoltare, însă gradul de cultivare al terenurilor și producțiile la hectar sunt 

scăzute. 

Teritoriul comunei însumează 7.500 ha, din care terenurile agricole cuprind 1.642 

ha, fiind împărțite după cum urmează: 

• teren arabil – 728 ha; 

• pășuni – 492 ha; 

• fânețe – 369 ha; 

• vii – 48 ha; 

• livezi – 4 ha; 

Terenul neagricol însumează o suprafață de 5.858 ha, dintre care 5.323 ha reprezintă 

fondul forestier, 112 ha ape, 61 ha drumuri și căi ferate, 294 ha curți și construcții și 66 ha 

teren neproductiv. 

Terenurile agricole reprezintă numai 21,92 % din suprafața totală a comunei. 

Se cultivă în special cereale precum grâul, orzul, triticale, ovăzul, porumbul, lucerna, 

floarea soarelui si cartofii. Legumele se cultiva pe arii restrânse, în gospodăriile 

individuale. Serele si solariile sunt de dimensiuni foarte mici si puțin răspândite. Solurile 

din comuna permit cultivarea plantelor tehnice (in, cânepă, sfecla de zahar si furajeră). 

Nu sunt amenajări pentru irigații, cu toate ca exista suficiente surse de apa, în special 

râul Someș. Lucrările de hidroameliorații sunt slab dezvoltate si neîntreținute. Comuna este 

prevăzută cu lucrări de hidroameliorații într-un proiect care cuprinde si orașele Tăuții 

Măgheruș si Seini. Suprafața cultivată cu cereale este de 400-500 ha anual. 

Cultivarea viței de vie în mod intensiv reprezintă una din ocupațiile locuitorilor, dar 

ea se desfășoară doar pentru nevoile proprii și pentru desfacere în sistem neorganizat. 

Procesarea strugurilor se face cu mijloace proprii, în sistem tradițional. Reconversia vitei 

de vie de la soiul hibrid la soiuri superioare ar putea sa ducă la relansarea viticulturii ca 

ocupație agricolă principală. Asocierea producătorilor, construcția unei unități de 

vinificație si consultanța de specialitate ar putea sa relanseze comuna, existând tradiții, dar 

si climatul natural necesar. 
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Prestări servicii și comerț 

Activitatea de comerț este reprezentata de peste 35 unități comerciale de desfacere: 

magazine de produse alimentare, un magazin de produse metalo-chimice, cofetărie, baruri 

si doua restaurante.. 

 

Turism 

Comuna Cicârlău este situată în partea de vest a județului Maramureș, într-un cadru 

pitoresc, la 15 km distanță de municipiul Baia Mare, reședința de județ. Apropierea de 

municipiul Baia Mare constituie un avantaj, deoarece se dispune de căi de acces 

modernizate, precum și de mijloace de transport. 

Principalele puncte de atracție turistică în comună sunt rezervația naturală „Rozeta 

de piatră” din Ilba, frumusețea locurilor, manifestările culturale ce se desfășoară în cadrul 

comunei, și anume: Festivalul National de Literatură „Vasile Lucaciu”, ce se desfășoară o 

dată la 2 ani și Festivalul National de Folclor „Alină-te dor alină”, Muzeul Nicolae Sabău, 

pensiunea turistica „Casa Corodan”, presele de struguri din lemn, pivnițele si beciurile de 

păstrare a vinului, traseele turistice. 

Activitățile turistice sunt slab dezvoltate, in ciuda potențialului turistic ridicat. În 

anul 2013 funcționa doar o singura pensiune deschisa turiștilor. Sunt in curs de realizare 

câteva proiecte pentru construcția de pensiuni si spatii de primire a turiștilor. Au fost 

inițiate demersurile pentru crearea unei zone turistice de interes local, numita „Tăul cu 

arini”. Comuna dispune de un proiect pentru construcția unui centru de informare turistica, 

care nu a fost început din lipsa de fonduri. Pe teritoriul comunei au fost declarate trei zone 

recomandate pentru picnic, pe Valea Mare, pe Valea Handal (Valea Porcului) si la 

formațiunea geologica „ Rozeta de piatra”. Aceste zone au fost dotate cu mese și bănci, 

foișoare, vetre pentru foc, lucrările urmând sa se extindă. Comuna este frecventata de 

turiști, in special in perioada de weekend, dar si pentru vizitarea unor obiective cum sunt 

moara pe apa de la Ilba, Muzeul Nicolae Sabău. 
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2.2.5 Administrație publică și infrastructură 

 

Componența administrației publice a comunei Cicârlău  

Primărie: 

Primar – Sorin Lupșe 

Viceprimar – Nicolae Dănuț 

Secretar General – Georgela Pop 

Funcționari publici: 

- Bozântan Silvia Lavinia 

- Bozga Simona Claudia 

- Buda Alina Rodica 

- Dragomir Lăcrămioara 

- Ghigeanu Irinel 

- Miclăuș Mirela 

- Nedela Roxana Gabriela 

- Oșan Nicolae 

- Petric Ioan 

- Pop Ana Camelia 

- Pop Carmen Laura 

- Pop Livia 

- Sabou Sorina 

Consiliul local: 

- Ardelean Viorel-Aurel   

- Bălan Radu-Ovidiu  

- Bledea Ioan  

- Cădar Gheorghe 

- Danciu – Abraham Vasile-Cristian  

- Dănuț Nicolae  

- Dorca Nicolae  

- Frențiu Zamfir-Dorin  

- Jurje Andrei – Răzvan  
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- Miclăuș Maria  

- Pop Liviu  

- Roman Ioan-Dorel  

- Varga Rodica-Adela  

 

Infrastructură 

Comuna Cicârlău este traversată de drumul european E 58, ce asigură legătura cu 

orașul reședință de județ, Baia Mare și cu județul Satu Mare. Legătura dintre satele comunei 

este asigurată atât prin drumul european, E 58 cât și prin drumurile comunale DC 100, DC 

101 și DC 102. Rețea de drumuri a comunei însumează 37 km, din care 28 km reprezintă 

drumurile asfaltate. Drumul european E 58, traversează localitățile Cicârlău și Ilba, pe o 

distanță de aproximativ 10 km. Drumul comunal DC 100, face legătura între localitățile 

Bârgău și Cicârlău și este asfaltat pe toată lungimea. Drumul comunal DC 101 – Cicârlău 

Vii – Cicârlău – Ilba, are o lungime de 6 km, dintre care dintre care 3 km sunt asfaltați, 2,2 

beneficiază de tratament dublu-bituminos iar 0,8 pietruit, în localitatea Cicârlău. 

 

Fig. 14 – Harta infrastructurii rutiere in perimetrul comunei Cicârlău 
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Drumul comunal DC 102, ce face legătura între localitățile Ilba – Handalu Ilbei, are 

o lungime de 7 km, este asfaltat pe toată lungimea, însă necesită lucrări de reabilitare. 

Alte categorii de drumuri ce se află pe raza comunei sunt: drumurile de exploatație 

agricolă și drumurile forestiere. Drumurile de exploatație agricolă sunt circulate cu 

precădere de utilaje agricole, dar sunt utilizate și de către persoanele juridice care 

exploatează resursele de balast din albia râului Someș. Drumurile forestiere sunt întreținute 

în cea mai mare parte de Ocolul Silvic Tăuții Măgheruș. Datorită stării precare în care se 

află, se dorește obținerea unor finanțări pentru modernizarea acestora. 

Infrastructura feroviară este slab dezvoltată pe teritoriul comunei. Cele mai 

apropiate stații CFR sunt în satul Bușag și orașul Seini, situate pe linia Baia Mare – Satu 

Mare. În satul Cicârlău este doar un punct de oprire pentru trenurile de persoane. 

Transportul în comun, spre orașele Baia Mare și Seini este asigurat de firma SC Soledan 

Trans. Infrastructura aeriană – cel mai apropiat aeroport este aeroportul Baia Mare, ce se 

află pe teritoriul orașului Tăuți Măgheruș, oraș care este de fapt vecinul din partea de sud-

est a comunei Cicârlău. 

 

2.2.6 Analiza SWOT a cadrului antropic 

Puncte tari Puncte slabe 

- menținerea structurii pe vârste a 

populației in limite apropiate in 

condițiile unei ușoare tendințe de 

creștere demografica; 

- potențialul de dezvoltare turistică; 

- potențialul agricol, pomicol, 

zootehnic și viticol; 

- Rata scăzută a natalității și 

îmbătrânirea populației; 

- numărul scăzut de întreprinderi mici 

si mijlocii, care sa valorifice 

potențialul local; 

Oportunități Amenințări 

- Menținerea populației comunei si 

creșterea acesteia prin încurajarea 

dezvoltării urbanistice; crearea 

utilităților de baza; 

- creșterea numărului de investiții în 

întreprinderi mici si mijlocii in 

zonele industriale create într-un 

ritm de 2-6 investiții pe an; 

- scăderea treptata a populației prin 

natalitate scăzută, plecarea la munca 

in străinătate, întârzierea 

programelor de dezvoltare ale 

comunei; 

- renunțarea treptata la viticultura pe 

considerente de eficienta in absenta 

programelor de reconversie a viilor; 

- creșterea gradului de poluare cu 

metale grele a apelor prin 

desfășurarea necorespunzătoare a 

procesului de închidere a minelor. 
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3. Strategia de dezvoltare propusă 
 

3.1 Contextul european, național, regional și județean 

Obiectivul Strategiei Europa 2020 a fost acela de a se asigura că redresarea 

economică a Uniunii Europene (UE) în urma crizei economice și financiare este susținută 

de o serie de reforme în vederea punerii unor baze solide pentru creștere economică și 

crearea de locuri de muncă până în 2020. 

Pentru realizarea acestei ambiții, UE și-a stabilit 5 mari obiective de atins până în 

2020 cel târziu, obiective susținute de 7 inițiative emblematice la nivel european și în țările 

UE: Uniunea inovării, Tineretul în mișcare, agenda digitală pentru Europa, o Europă 

eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, o politică industrială adaptată erei 

globalizării, strategia pentru noi competențe și noi locuri de muncă și Platforma europeană 

de combatere a sărăciei. 

La nivel european, piața unică, bugetul UE și politica externă europeană constituie 

instrumente suplimentare pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020. 

Strategia Europa 2020 este pusă în aplicare prin orientări generale pentru politicile 

economice ale țărilor UE și ale UE în ansamblu. Țările UE au fost invitate să transpună 

obiectivele Europa 2020 în obiective naționale. Comisia Europeană este responsabilă cu 

monitorizarea progreselor. 

Obiectivele 20/20/20 au fost stabilite și preluate în ultimii ani de toate țările membre UE și 

reeșalonate spre obiective mai noi și mai ambițioase către un orizont de timp mai mare 

2030 și se referă la o nouă strategie de eficientizare energetică. 

În iulie 2019, Institutul European de Inovare și Tehnologie, organism independent 

al UE, creat în 2008, care consolidează capacitatea de inovare a Europei, a propus 

obiectivele pentru Strategia de inovare pentru perioada 2021-2027, a căror implementare 

va fi urmărită prin următorul program al UE de cercetare și inovare Orizont Europa (2021-

2027): 

• Obiectiv 1: Creșterea impactului regional al comunităților de cunoaștere și inovare 

• Obiectiv 2: Stimularea capacității de inovare a învățământului superior 

• Obiectiv 3: Lansarea noilor CCI-uri (Comunități de cunoaștere și inovare) 
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Strategia europeană pentru tineret 2019 – 2027  recunoaște că tinerii sunt dornici să 

își ia în mâini propriile destine, să stabilească relații cu ceilalți și să le acorde sprijin și că 

ar trebui acordată o atenție deosebită tinerilor care riscă să fie marginalizați pe baza 

potențialelor surse de discriminare, cum ar fi originea etnică, genul, orientarea sexuală, 

handicapul, religia, convingerile sau opinia politică ale acestora. 

Au fost definite 11 obiective europene pentru tineret care prezintă o viziune pentru o 

Europă care le permite tinerilor să își realizeze pe deplin potențialul și identifică domenii 

intersectoriale care afectează viețile tinerilor și indică care sunt provocările care trebuie 

abordate: 

• #1 - O Uniune Europeană mai conectată cu tinerii / Connecting EU with Youth 

• #2 - Egalitate pentru toate genurile / Equality of All Genders 

• #3 – Societăți incluzive / Inclusive Societies 

• #4 - Informare și dialog constructiv / Information and Constructive Dialogue 

• #5 – Sănătate mintală și bunăstare / Mental Health and Wellbeing 

• #6 – Dezvoltarea tinerilor în mediul rural / Moving Rural Youth Forward 

• #7 – Locuri de muncă de calitate pentru toți / Quality Employment for All 

• #8 – Învățământ de calitate / Quality Learning 

• #9 – Spații ale tinerilor și participare pentru toți / Space and Participation for All 

• #10 – O Europă verde și durabilă / Sustainable Green Europe 

• #11 – Organizații de / pentru tineret și programe europene / Youth Organisations 

and European Programmes 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de 

Coeziune a Uniunii Europene propune 5 priorități investiționale: 

• O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

• O Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului de la 

Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile și combaterea 

schimbărilor climatice 

• O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 



SC MEGEPA CONSULT SRL BAIA MARE B-DUL REPUBLICII NR 1/29 
CUI 15416680, J24/511/2003, TEL 0744 599398, 
Email: maremarcel@yahoo.com; megepaconsult@yahoo.com 

32 

 

• O Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor sociale și 

sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a competențelor, a 

incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de sănătate 

• O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de dezvoltare 

conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE. 

La nivel național, România a realizat primele analize pe baza Raportului de Țară 

2019 – Anexa D: Orientări în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune 

în perioada 2021-2027, pe marginea cărora au fost trasate și prioritățile naționale pentru 

finanțarea din Fondurile Europene post 2020. 

Arhitectura programelor operaționale și a sistemului de management și control a 

fost aprobată printr-un Memorandum emis de Ministerul Fondurilor Europene în data de 

27 februarie 2020. Programele operaționale aferente implementării politicii de coeziune la 

nivel național pentru 2021-2027 sunt: 

• Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

• Programul Operațional Transport (POT) 

• Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare (POCID) 

• Programul Operațional Sănătate (multifond) (POS) 

• Programul Operațional Capital Uman (POCU) 

• Programul Operațional Combaterea Sărăciei (POCS) 

• Programele Operaționale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

• Programul Operațional Asistență Tehnică (multifond) (POAT) 

• Programul Operațional pentru Tranziție Echitabilă 

În ceea ce privește responsabilitatea gestionării acestor programe, Agențiile pentru 

Dezvoltare Regională vor fi Autorități de Management pentru cele opt Programe 

Operațional Regionale, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor va fi 

Autoritate de Management pentru Programul Operațional Transport iar Ministerul 

Fondurilor Europene va fi Autoritate de Management pentru celelalte șapte Programe 

Operaționale menționate mai sus. 

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 include 17 

obiective de dezvoltare durabilă, cu ținte clare pentru 2030: 

1. Fără sărăcie, 
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2. Foamete ”zero”, 

3. Sănătate și bunăstare, 

4. Educație de calitate, 

5. Egalitate de gen, 

6. Apă curată și sanitație, 

7. Energie curată la prețuri accesibile, 

8. Muncă decentă și creștere economică, 

9. Industrie, inovație și infrastructură, 

10. Inegalități reduse, 

11. Orașe și comunități durabile, 

12. Consum și producție responsabile, 

13. Acțiune climatică, 

14. Viată acvatică, 

15. Viață terestră, 

16. Pace, justiție și instituții eficiente, 

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor. 

 

Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 ani, 2016 – 2035 se bazează pe 

11 (+3) proiecte interdisciplinare: 

• Proiect 1: Școala și educația în viziunea Academiei Române 

• Proiect 2: Resursele naturale – rezerve strategice, ce folosim și ce lăsăm generațiilor 

viitoare 

• Proiect 3: Securitatea și eficiența energetică. Alocarea resurselor energetice 

necesare în evoluția și dezvoltarea sistemului energetic pentru dezvoltarea 

României în perioada 2017 – 2037 

• Proiect 4: Siguranța informatică – protecția cibernetică, protecția proprietății 

intelectuale în proiecte și în publicarea electronică 

• Proiect 5: Securitate și siguranță alimentară 

• Proiect 6: Economia și calitatea vieții 

• Proiect 7: Sănătatea – de la biologia moleculară la medicina personalizată de vârf în 

România – repere pentru următoarele decenii 
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• Proiect 8: Proiectul european al Dunării / Strategia Națională a Dunării 

• Proiect 9: Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal 

– Europa multilingvistică, cultura electronică 

• Proiect 10: România – societate a cunoașterii și a valorii adăugate la ceea ce are 

• Proiect 11: România în era globalizării – spațiu și tradiție de întâlnire a civilizațiilor, 

de echilibru și moderație 

• Proiect 12: Politici financiare și monetare – Echilibru și adăugarea unei dezvoltări 

durabile 

• Proiect 13: Instituții publice stabile, respectate și durabile – stabilitatea Statului 

Român 

• Proiect 14: Strategia de apărare a României 

 

La nivel regional, ADR NORD-VEST a elaborat Planul pentru Dezvoltare 

Regională (PDR) Nord-Vest 2021-2027, care reprezintă principalul document de 

planificare și programare la nivel regional, prin care s-au stabilit viziunea de dezvoltare, 

obiectivul global și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare 2021-

2027, direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor. 

Strategia de dezvoltare propusă pentru Regiunea Nord-Vest pentru perioada 2021-

2027 se bazează pe rezultatele analizei SWOT și pe obiectivele identificate la nivel regional 

pe termen lung, pe orientările de la nivel național și pe direcțiile strategice ale politicii de 

coeziune și ale politicii agricole comune promovate de Uniunea Europeană pentru perioada 

de programare 2021-2027.  

Obiectivul general al Planului de dezvoltare regională NV 2021-2027 propune 

„Creșterea inteligentă și sustenabilă a economiei regionale, valorificând diversitatea locală 

și stimulând inovarea, în vederea diminuării disparităților intra- și inter-regionale și 

creșterea standardului de viață”. Au fost identificate cinci obiective specifice, care vor 

contribui la realizarea obiectivului general, astfel: 

 

OBIECTIV SPECIFIC 1: Economie competitivă bazată pe inovare si digitalizare 

DIRECȚII DE ACȚIUNE: 
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1.1. Dezvoltarea ecosistemului antreprenorial și creșterea competitivității mediului de 

afaceri 

1.2. Sprijinirea ecosistemului de inovare și a activităților economice în domeniile de 

specializare inteligentă 

1.3. Stimularea CDI și adoptării tehnologiilor avansate, în mediul public și privat 

1.4. Promovarea și dezvoltarea tehnologiilor digitale 

 

OBIECTIV SPECIFIC 2: Capital uman și social dezvoltat 

DIRECȚII DE ACȚIUNE: 

2.1. Sprijinirea inserției pe piața muncii și corelarea competențelor profesionale cu 

dinamica și cerințele viitoare ale pieței 

2.2. Stimularea participării la procesele de educație și formare continuă , bazate pe o 

infrastructură modernă și pe digitalizare 

2.3. Modernizarea, digitalizarea și dezvoltarea serviciilor și infrastructurii de sănătate, 

promovarea prevenției și a unui mod de viață sănătos 

2.4. Sprijinirea incluziunii sociale și combaterea sărăciei 

2.5. Cultivarea spiritului civic și a implicării comunității în procesele de dezvoltare locală 

 

OBIECTIV SPECIFIC 3: Cadru de viață sustenabil, autentic și atractiv 

DIRECȚII DE ACȚIUNE: 

3.1. Dezvoltarea integrată și sustenabilă a zonelor urbane funcționale, a municipiilor și 

orașelor 

3.2. Dezvoltarea zonelor rurale și creșterea calității vieții în mediul rural, prin echiparea cu 

infrastructură și dotări 

3.3. Dezvoltarea infrastructurii și susținerea evenimentelor culturale, sportive și de 

agrement 

3.4. Digitalizarea serviciilor publice dedicate comunității, vizitatorilor și actorilor 

economici 

3.5. Protejarea și valorificarea patrimoniului antropic 

3.6. Dezvoltarea și valorificarea potențialului turistic 
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OBIECTIV SPECIFIC 4: Mediu natural valorificat responsabil 

DIRECȚII DE ACȚIUNE: 

4.1. Protejarea și valorificarea patrimoniului natural, a biodiversității și dezvoltarea 

infrastructurii verzi 

4.2. Creșterea rezilienței la hazarduri naturale și schimbări climatice 

4.3. Reducerea poluării, ameliorarea și monitorizarea calității factorilor de mediu 

4.4 Promovarea utilizării sustenabile a resurselor energetice și valorificarea surselor de 

energie regenerabilă 

4.5. Modernizarea și dezvoltarea sistemelor de management al apelor, apelor uzate și 

deșeurilor 

4.6. Sprijinirea economiei circulare în vederea eliminării deșeurilor și (re)utilizării continue 

a resurselor 

OBIECTIV SPECIFIC 5: Conectivitate fizică și digitală ridicată 

DIRECȚII DE ACȚIUNE: 

5.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport în lungul rețelei TEN-T 

5.2. Creșterea conectivității locale feroviare și rutiere la rețeaua TEN-T 

5.3. Sprijinirea mobilității durabile intra-regionale, inclusiv cu scop turistic și de agrement 

5.4. Sprijinirea mobilității durabile în cadrul zonelor urbane funcționale, municipiilor și 

orașelor 

5.5. Îmbunătățirea infrastructurii și serviciilor digitale 

 

La nivel județean, Strategia de Dezvoltare Durabila a Județului Maramureș 2014-2020 

(varianta actualizată în anul 2018), propune o viziune bazată pe 7 puncte:  

1. Accesibilitate facilă pentru cetățeni, turiști și oameni de afaceri, un județ cu legături 

interne de transport rapide, sigure și sustenabile, conectată la principalele fluxuri de 

persoane, mărfuri și informații din Europa Centrală și de Est; 

2. Acces nediscriminatoriu al populației la servicii publice de calitate, de la apă, 

canalizare, energie, telecomunicații, până la educație, sănătate, asistență socială, 

siguranță publică, cultură și agrement, dar și la spații publice atractive, care să 

contribuie la reducerea fenomenului migrației interne și externe; 
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3. Destinație turistică de importanță europeană și un brand național al României, care 

să valorifice autenticitatea arhitecturii, cultura lemnului, arta populară, folclorul, 

meșteșugurile și tradițiile locale bine conservate, gastronomia, muzeele, producția 

culturală contemporană, dar și unicitatea peisajelor, diversitatea resurselor naturale 

sau moștenirea istorică a județului; 

4. Un județ verde, cu un mediu curat, spații verzi, oportunități atractive de petrecere a 

timpului liber și de practicare a sporturilor, capabil să conserve natura, peisajele, 

flora și fauna generoasă de care se bucură, atractiv pentru locuire, turism și 

agricultură ecologică; 

5. Un mediu de afaceri dinamic, caracterizat prin atractivitatea pentru investiții străine, 

antreprenoriat local și inovație, dar și prin colaborarea permanentă cu autoritățile 

locale și mediul universitar, capabil să genereze locuri de muncă bine plătite și 

bunăstare pentru cetățeni; 

6. Comunitate de oameni educați, inventivi, încrezători, ospitalieri, toleranți, harnici, 

onești, deschiși către nou și spiritualitate, dar și cu respect pentru tradiții și istorie, 

și implicați în viața publică; 

7. Administrație publică proactivă, eficientă și interesată permanent de reducerea 

birocrației, de apropierea serviciilor sale de cetățean și de mediul de afaceri, precum 

și de implicarea acestora în luarea deciziilor strategice de dezvoltare ale județului. 

Această viziune este apoi întărită prin obiective strategice: 

- Obiectivul Strategic 1. Creșterea conectivității și atractivității județului Maramureș 

pentru investitori, care să realizeze activități inovative și cu valoare adăugată 

ridicată și pentru turiști (va contribui la realizarea punctelor 1, 3 și 5 din viziune) 

- Obiectivul Strategic 2. Creșterea atractivității județului Maramureș pentru locuitori 

și asigurarea unei dezvoltări integrate și echilibrate a teritoriului (va contribui la 

realizarea punctelor 2 și 6 din viziune) 

- Obiectivul Strategic 3. Asigurarea bunei guvernanțe și întărirea relațiilor de 

cooperare teritorială ale județului Maramureș (va contribui la realizarea punctului 4 

din viziune) 



SC MEGEPA CONSULT SRL BAIA MARE B-DUL REPUBLICII NR 1/29 
CUI 15416680, J24/511/2003, TEL 0744 599398, 
Email: maremarcel@yahoo.com; megepaconsult@yahoo.com 

38 

 

- Obiectivul Strategic 4. Asigurarea unui management adecvat al resurselor naturale 

și a riscurilor naturale și antropice în județul Maramureș (va contribui la realizarea 

punctului 7 din viziune) 

 

Dezvoltarea comunei Cicârlău în viziunea administrației locale 2014 – 2020 

Măsura A – Îmbunătățirea infrastructurii locale de transport 

Scop – Creșterea atractivității comunei în vederea realizării unor investiții în 

economia locală, a promovării potențialului turistic, accesului producătorilor la piețele de 

desfacere, accesului locuitorilor către unități medicale. 

Activități: 

- Modernizarea și asfaltarea drumurilor comunale (DC 101, DC 102) 

- Reabilitarea modernizarea și asfaltarea străzilor comunale 

- Reabilitarea modernizarea și asfaltarea drumurilor agricole și forestiere 

- Refacerea trotuarelor și construirea de noi trotuare 

- Amenajarea de piste pentru bicicliști 

- Marcarea și semnalizarea drumurilor și a străzilor comunale 

- Înființarea unor străzi, redeschiderea străzilor unde este cazul 

- Realizarea proiectului Drumul Maramureșului, amenajare traseu turistic 

- Reabilitarea și construirea de poduri și podețe 

- Achiziționare de utilaje pentru deszăpezire, întreținere drumuri și acostamente, 

transport materiale 

- Înființare de stații de încărcare auto - electrice, si combustibil convenționali 

- Modernizare /construire stații autobus 

- Extinderea transportului public județean la nivelul comunei Cicârlău 

- Realizarea unor spații de parcare; 

Măsura B – Dezvoltarea utilităților publice 

Scop – Creșterea calității vieții și a gradului de confort al populației. 

Activități: 

- Realizarea alimentarii cu apa a localităților comunei; 

- Realizarea rețelei de evacuare a apelor uzate si construcția stației de 

epurare; 
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- Participarea la programele de dezvoltare a infrastructurii în cadrul ADI 

Maramureș pentru rețea de apă și canalizare; 

- Realizarea unor acumulări de apă pentru situații de urgență; 

- Modernizarea și extinderea rețelei de iluminat public; 

- Extinderea și modernizarea  rețelei de alimentare cu energie electrică; 

- Extinderea rețelei de alimentare cu gaz în toate satele comunei; 

- Realizarea sistemului de iluminat festiv și decorativ al unor obiective din 

comună; 

- Finalizarea sistemului de management integrat și colectare selectivă a 

deșeurilor – delegarea serviciilor de gestionare a deșeurilor către 

operatorul regional; 

- Reabilitare capelelor mortuare în localitățile comunei; 

- Îmbunătățirea sistemului de transport în comun, precum și transportul 

elevilor; 

Măsura C – Dezvoltarea capacitații administrative  

Scop – Creșterea calității serviciilor către populație, folosirea eficienta a fondurilor, 

gestionarea domeniului public si privat al comunei 

Activități: 

- Adaptarea structurii organizatorice la necesitățile de administrare si la resursele 

alocate; 

- Pregătirea profesionala continua a personalului din aparatul de specialitate al 

primarului; 

- Aplicarea continuă a sistemului de control managerial/ intern; 

- Îmbunătățirea procesului de luare a deciziilor la nivelul consiliului local si al 

conducerii primăriei; 

- Informatizarea serviciului de evidență informatizată și de stare civilă; 

- Creșterea capacității de absorbție a fondurilor pentru dezvoltarea comunei; 

- Definitivarea aplicării legilor fondului funciar și inventarierea terenurilor rămase la 

dispoziție; 

- Reducerea și eficientizarea cheltuielilor de administrație; 
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- Perfecționarea relaționării cu cetățenii, instituția prefectului, instituțiile 

descentralizate din județ, Consiliul Județean, unitățile administrativ teritoriale; 

- Eficientizarea serviciului de politie locală;  

- Creșterea gradului de implicare a comunei in asociațiile de dezvoltare 

intercomunitara; 

- Creșterea gradului de inter-relaționare cu mediul de afaceri; 

- Creșterea capacității de gestionare a situațiilor de urgenta; 

- Dezvoltarea serviciilor si prestațiilor sociale către populație; 

- Actualizarea echipamentelor IT din primărie (înlocuirea)  

- Extinderea sistemului de supraveghere video in comuna 

- Inventarierea domeniului public și privat al comunei 

- Finalizarea procesului de intabulare 

-    Înființarea serviciilor de utilități publice 

Măsura D- Dezvoltarea urbanistica a comunei 

- Actualizarea Planului Urbanistic General și a regulamentului general de urbanism 

- Continuarea elaborării PUZ si PUD pentru zonele de dezvoltare si zonele cu 

funcțiuni speciale (arii protejate, turism, mediu, protecție împotriva dezastrelor); 

- Valorificarea potențialului natural și turistic pentru dezvoltarea urbanistica; 

- Promovarea unei arhitecturi armonioase, realizând un echilibru între regimul de 

înălțime al clădirilor și densitatea acestora, culoare  (alb/crem) 

- Participarea la programele de dezvoltare în cadrul asociației Zona Metropolitană 

Baia Mare; 

- Amenajarea centrelor civice; 

- Amenajarea unei zone turistice de interes local; 

- Realizarea unor zone in care sa se construiască tradițional, armonios, estetic 

- Reabilitarea termică a blocurilor de locuit din comuna și constituirea asociaților de 

proprietari 

Măsura E – Infrastructura pentru educație, sănătate, cultură, religie și sport 

Scopul: Creșterea calității învățământului,  educația civică a cetățenilor, dezvoltarea 

culturii comunitare si conservarea valorilor culturale locale; îmbunătățirea stării generale 

de sănătate a populației. 
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Activități:  

- Finalizarea reabilitării și dotării școlilor și grădinițelor de pe raza comunei; 

- Dezvoltarea fondului de carte si a activităților bibliotecii comunale; 

- Modernizarea și dotarea căminelor culturale din satele comunei; 

- Înființare centru de asistență după programul școlar AFTER SCHOOL; 

- Amenajarea unor baze sportive în comuna Cicârlău. 

- Amenajarea unei săli de sport in satul Ilba 

- Administrarea cimitirelor. 

- Extinderea și modernizarea grădiniței din satul Cicârlău și trecerea la program 

prelungit 

- Construcția unei Creșe 

- Dotarea si  Modernizarea cabinetului medical din Cicârlău 

- Înființarea complexului muzeal Nicolae Sabău 

- Amenajare alei acces cimitire 

Măsura F – Infrastructura pentru agrement, petrecerea timpului liber și protecție 

socială 

Scop – Crearea unor condiții populației locale pentru agrement și petrecerea 

timpului liber, care să contribuie astfel la creșterea calității vieții. 

Activități: 

- Înființarea unui centru de asistență familială și pentru victimele violenței 

domestice; 

- Acreditarea si licențierea compartimentului de asistență socială, 

- Înființarea unui centru de zi pentru bătrâni; 

- Construirea unui bloc pentru locuințe sociale; 

- Construirea unui bloc ANL 

- Înființarea unui centru de documentare și informare  

- Amenajarea de spatii de joacă pentru copii si terenuri de sport; 

- Amenajarea unui bazin de înot; 

- Amenajarea unor zone turistice de interes local; 

- Amenajarea unui parc pentru recreere, promenadă și agrement; 

- Amenajarea muzeului satului; 
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- Amenajarea unui complex de divertisment  (bowling, discotecă); 

- Înființarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor comunității; 

- Crearea unei baze de date privind nevoile de asistență socială; 

- Participarea la programe privind prevenirea abandonului școlar; 

- Participarea la programe operaționale în domeniul resurselor umane; 

- Acordarea de terenuri pentru tineri în vederea construirii de locuințe; 

- Intensificarea activităților ce presupun interacțiunea cetățenilor; 

- Măsuri de sprijin pentru comunitatea de la blocuri din satul Ilba; 

Măsura G – Infrastructura de afaceri 

Scop – Dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de locuri de muncă și a premiselor 

pentru o dezvoltare durabilă a comunei Cicârlău. 

Activități: 

- Încurajarea asocierii proprietarilor de terenuri pentru realizarea de investiții 

economice si pentru prevenirea degradării terenurilor; 

-  Activitatea de exploatare a pietrei și balastului se va realiza prin respectarea  

măsurilor de protecție a mediului și a infrastructurii rutiere; 

- Încurajarea activităților economice care să valorifice potențialul local; 

- Reducerea activităților economice poluante și relocarea agenților economici care 

desfășoară activități cu potențial poluator dinspre centru localității la periferia 

acesteia; 

- Desfășurarea activităților comerciale numai în spații care să corespundă 

cerințelor specifice fiecărei activități; 

- Dezvoltarea prestărilor de servicii la nivel local; 

- Preluarea prin « avans » a unor active ce au aparținut de REMIN, pentru a fi 

valorificate în folosul comunei 

- Crearea de zone industriale prin atragerea de investitori, oferind facilități și 

condiții atractive desfășurării activităților economice; 

- Facilități pentru investitori strategici; 

- Înființarea unui Centru de Consultanță Locală pentru potențialii oameni de 

afaceri de pe raza comunei și pentru sprijinirea firmelor mici ; 

- Măsuri pentru sprijinirea agroturismului; 
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- Realizarea unei piețe de desfacere a produselor agro-alimentare locale și nu 

numai; 

- Înființarea de ateliere meșteșugărești; 

- Facilități pentru înființarea de microferme pentru creșterea păsărilor, a 

animalelor și microferme piscicole; 

- Înființarea unor centre de colectare și prelucrare a fructelor de pădure și a 

ciupercilor; 

- Realizarea studiului de fezabilitate și a proiectului de amenajare a zonei de 

agrement « Tăul cu arini» ; 

- Promovarea comunei în materialele de publicitate turistică județene și naționale; 

Măsura H – Creșterea capacității instituțiilor locale. Întărirea coeziunii sociale 

Scop – Creșterea capacității comunitare pentru susținerea procesului de dezvoltare 

locală. 

Activități: 

- Continuarea implementării sistemului de control managerial/intern ; întocmirea 

procedurilor operaționale si procedurilor de sistem pentru activitățile si procesele 

noi ; 

- Creșterea capacității autorităților locale de întocmire a proiectelor de finanțare prin 

alte fonduri decât bugetul local, in principal din fonduri europene; 

- Desfășurarea unui program continuu de pregătire profesionala a aparatului de 

specialitate al primarului si consilierilor locali; 

- Elaborarea si/sau actualizarea strategiilor sectoriale locale ( de dezvoltare 

economica, de protecție a mediului, a serviciilor sociale, a culturii, sportului, 

soluționării situațiilor de urgență; de întărire a ordinii publice); 

- Dezvoltarea si extinderea serviciilor publice (gestionarea deșeurilor, alimentare cu 

apă și canalizare, iluminatul public, administrația cimitirelor, evidenta informatizata 

a persoanelor, asistenta sociala comunitară); 

- Dezvoltarea unei politici IT si dotarea cu softuri care să susțină dezvoltarea 

administrației locale, derularea programelor de dezvoltare locala; 

- Creșterea transparentei decizionale si implicării cetățenilor in treburile obștești.  

Măsura I – Conservarea și protecția mediului înconjurător 
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Scop – Creșterea calității mediului ambiant 

Activități: 

- Înființarea compartimentului de protecție a mediului în cadrul aparatului 

administrativ al primarului; 

- Elaborarea strategiei locale de protecție a mediului ; 

- Participarea la asociația de dezvoltare intercomunitara de gestionare a deșeurilor 

solide; 

-    Extinderea zonei de acoperire a contractului de colectare a deșeurilor; 

- Înființarea sistemului de colectare selectivă a deșeurilor; reducerea cantităților 

de deșeuri ; creșterea ponderii deșeurilor reciclabile ; transmiterea rapoartelor 

periodice de încadrare in cerințele de mediu ; 

- Implicarea în programele operaționale de mediu si promovarea proiectelor 

locale pentru finanțare in POS mediu; 

- Amenajarea pajiștilor și a pășunilor; creșterea ponderii spatiilor verzi in 

intravilanul localităților ; 

- Restricționarea activităților economice cu impact negativ asupra mediului; 

reducerea poluării cu nitrați si nitriți ; 

- Reconversia terenurilor afectate de activitățile industriale; 

- Identificarea programelor de protecție a mediului în vederea întocmirii unor 

proiecte care să conducă la stoparea oricărei degradări a mediului natural și la 

îmbunătățirea calității lui; 

- Planificarea efectuării unor lucrări de amenajare hidrotehnica si de îmbunătățiri 

funciare din resurse locale, prin POS mediu si prin administrațiile bazinelor 

hidrografice sau ANIF: amenajarea hidrotehnică a văilor Handal, Negruții și 

Valea Mare; îndiguirea malului râului Someș în dreptul localităților Bârgău și 

Ilba; regularizarea cursurilor râurilor ce străbat teritoriul comunei; stabilizarea 

terenurilor afectate de alunecări de teren; 

- Desfășurarea unor acțiuni de educație a cetățenilor, de control, sancționare a 

abaterilor sau stimulare a activităților de protecție a mediului; 

- Intensificarea componentei de protecție a mediului in activitatea Politiei Locale; 
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- Desfășurarea campaniilor de protecție a mediului proprii sau a celor de tipul 

“Let`s do it Romania”;  

 

3.2 Rolul strategiei de dezvoltare locală 

- va îmbunătăți condițiile de viață ale populației comunei prin asigurarea accesului la 

utilitățile de bază, dezvoltarea infrastructurii de transport și crearea de noi locuri de muncă; 

- va realiza creștere economică prin atragerea de noi investitori în agricultură, industrie, 

servicii, prin oferirea de consultanță orientate către toate categoriile de populație și 

întreprinzători, prin atragerea de noi fonduri nerambursabile, prin creșterea gradului de 

pregătire a resurselor umane din comună; 

- va oferi oportunități pentru intervenția sectorului privat în operațiunile comunei, fie sub 

forma investițiilor directe în proiecte izolate, fie sub forma parteneriatelor sau consultărilor 

permanente între parteneri; 

- va sprijini transformările din învățământul local și va menține calitatea actului didactic și 

a condițiilor de derulare a acestuia, prevenirea și combaterea abandonului școlar și 

promovarea conceptului de învățare continuă, astfel încât toate categoriile socio-

profesionale și de vârstă să participe și să se identifice cu comunitatea; 

- va îmbunătăți accesul la bunăstare al grupurilor dezavantajate, precum și garantându-se 

protecția factorilor de mediu și utilizarea eficientă a resurselor naturale locale. 

 

3.3 Viziunea strategiei locale 

Viziunea strategiei stabilește cu claritate alternativele de dezvoltare ale comunei 

Cicârlău pentru perioada 2021-2027 și constituie diferența dintre ceea ce reprezintă astăzi 

și ceea ce trebuie să devină comuna Cicârlău în următorii 7 ani. În viziunea reprezentanților 

autorității publice locale, comuna Cicârlău va deveni până în anul 2027, o comună mult 

mai prosperă, cu o economie aflată în dezvoltare și durabilă, care va tinde spre 

îmbunătățirea continuă a calității vieții, spre gestionare și utilizarea eficientă a resurselor, 

pentru o valorificare a potențialului de inovare ecologică și socială al economiei, astfel 

încât să se asigure prosperitatea, protecția mediului și coeziunea socială, devenind un 

model din punct de vedere social și economic. 
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3.3.1 Identificarea necesităților de dezvoltare a comunității. Necesitățile exprimate de 

către cetățeni 

Domeniu Probleme identificate care trebuie rezolvate 

1. Infrastructura- 

drumuri de acces 

 

- Modernizarea și asfaltarea drumurilor comunale (DC 101, DC 

102) 

- Reabilitarea modernizarea și asfaltarea străzilor comunale 

- Reabilitarea modernizarea și asfaltarea drumurilor agricole și 

forestiere 

- Refacerea trotuarelor și construirea de noi trotuare 

- Amenajarea de piste pentru bicicliști 

- Marcarea și semnalizarea drumurilor și a străzilor comunale 

- Înființarea unor străzi, redeschiderea străzilor unde este cazul 

- Realizarea proiectului Drumul Maramureșului, amenajare 

traseu turistic 

- Reabilitarea și construirea de poduri și podețe 

- Achiziționare de utilaje pentru deszăpezire, întreținere 

drumuri și acostamente, transport materiale 

- Înființare de stații de încărcare auto - electrice, si combustibil 

convenționali 

- Modernizare /construire stații autobus 

- Extinderea transportului public județean la nivelul comunei 

Cicârlău 

- Realizarea unor spatii de parcare; 

2. Infrastructura - 

utilități publice 

- Rețea comunală de alimentare cu apă potabilă; 

- Rețea comunală de canalizare menajeră; 

- Înființare stație de tratare a apei 

- Înființare stație de epurare a apelor uzate 

- Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale  

- Reabilitarea, modernizarea  și extinderea rețelei de iluminat 

public; 

- realizarea unui parc foto-voltaic/eolian 

- extinderea rețelei de supraveghere video; 

- Colectare selectiva deșeuri; 

- Înființarea serviciilor publice de interes local 

- Înființarea unei platforme de depozitare a deșeurilor rezultate 

din construcții. 

3 Infrastructura- 

mediu 

- Sistem integrat de management al deșeurilor (colectare, 

transport, depozitare și reciclare); 

- Îndiguirea cursurilor de apă; 

- Împădurirea terenurilor degradate ; 

- Îmbunătățiri funciare; 

- Înființare parcuri; 

- Înființarea unor zone pentru turism local ; 

4 . Modernizări și 

dotări edilitare 

- Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale în localitățile 

comunei; 

- Reabilitarea, Modernizarea și dotarea școlilor; 
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- Reabilitarea și modernizarea grădinițelor în localitățile 

comunei; 

- Construire grădiniță cu program prelungit 

- Înființarea de unități bancare și bancomate; 

- Înființarea spații de recreere; 

- Înființare locuri de joacă pentru copii; 

- Înființare bază sportivă; 

- Modernizarea centrului civic; 

- Reabilitare capele 

- Modernizarea centrelor civice 

5. Mediul de afaceri - Atragerea de investitori; 

- Înființarea asociațiilor de producători; 

- Actualizarea Planului Urbanistic General 

- Înființarea unui incubator de afaceri; 

- Înființarea unei piețe agroalimentare pentru desfacerea 

produselor locale; 

- Înființarea unui centru de colectare a legumelor și fructelor 

- Dezvoltarea turismului prin înființarea de pensiuni 

agroturistice; 

- Înființarea unei sucursale bancare; 

- Promovarea resurselor viticole; 

- Organizarea unui festival (al vinului); 

- Înființarea de păstrăvării/pescării; 

- Încurajarea și dezvoltarea activităților ce vizează artizanatul și 

confecțiile metalice; 

- Înființarea unui centru de consultanță pentru afaceri; 

- Dezvoltarea turismului de interes local; 

- Înființarea unui birou notarial; 

- Înființarea unei firme de topografie; 

- Înființarea unei agenții imobiliare locale; 

- Înființarea unei brutarii; 

- Înființarea unui centru de colectare a ciupercilor si fructelor de 

pădure 

6. Servicii sociale - Înființarea unui centru de îngrijire a persoanelor vârstnice și a 

persoanelor cu dizabilități; 

- Organizarea unor evenimente culturale; 

- Reabilitarea și dotarea dispensarului și a punctelor sanitare din 

localitățile comunei precum și asigurarea de personal de 

specialitate ; 

- Înființarea unui cabinet psihologic pentru elevii de la școala 

din localitatea Cicârlău; 

- Înființarea unui club al pensionarilor; 

- Înființarea grădiniței cu program prelungit 

- Construcția unei creșe; 

- Eficientizarea compartimentului de asistență socială pentru 

furnizare servicii sociale.  
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3.4 Obiectivele strategiei generale 

 

Obiectivul general al Strategiei de Dezvoltare Locală este dezvoltarea durabilă a 

comunei Cicârlău prin investiții în infrastructură cu rol de creștere a sectorului turistic, 

diversificarea activităților economice și sociale și întărirea capacității administrative. 

Pentru atingerea obiectivului general este nevoie de împărțirea acestuia în obiective 

strategice. 

 

Principalele obiective strategice globale ale comunei Cicârlău constau în: 

1. Dezvoltarea urbanistică și modernizarea, reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii; 

2. Dezvoltarea capacității administrative, a instituțiilor publice și a utilităților publice;  

3. Diversificarea și întărirea economiei locale; 

4. Dezvoltarea capitalului uman și social; 

5. Dezvoltarea turismului și a activităților din turism prin conservarea si promovarea 

valorilor culturale locale; 

6. Protejarea și valorificarea patrimoniului natural și a biodiversității. 

 

3.5 Proiecte finalizate  

 

Modernizare Cămin Cultural în localitatea Ilba, comuna Cicârlău 

Obiectiv finalizat si inaugurat la data de 15 august 2018.  Proiectul a beneficiat de 

finanțare europeană nerambursabilă în valoare de 303.000 euro. La data de 11.10.2016 a 

fost semnat contractul de finanțare cu AFIR prin care acest obiectiv de cultură a suferit 

transformări importante  și azi este o clădire etalon a comunei Cicârlău, amplasată în 

centrul civic al satului Ilba. 

 

Construcție grădiniță cu trei grupe în localitatea Ilba, comuna Cicârlău 

În data 17.12.2019, a avut loc recepția grădiniței cu 3 grupe din localitatea Ilba. O 

grădiniță nouă, finanțată cu fonduri obținute prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 
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Rurale (AFIR) printr-un contract semnat la sfârșitul lunii noiembrie 2016, în valoare de 

287.439 euro fonduri europene nerambursabile.  

Copiii beneficiază de condiții mai bune într-un spațiu nou, cu toate dotările necesare 

procesului de învățare și joacă. 

 

Modernizare Cămin Cultural în localitatea Handalu Ilbei, comuna Cicârlău 

Căminului Cultural din localitatea Handalu Ilbei a fost  modernizat la standarde 

europene cu finanțare europeană nerambursabilă obținută prin Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale (AFIR) în valoare de 71.816 euro. Un contract semnat la data de 

28.11.2017 și finalizat un an mai târziu. 

 

- Construire capele în localitățile Bârgău și Handalu Ilbei - obiective finalizate. 

- Tratament dublu-bituminos Str. Gării din loc. Bârgău  - obiectiv finalizat. 

- Tratament dublu-bituminos Str. Nicolae Sabău din loc. Cicârlău  - obiectiv finalizat. 

- Schimbare de destinație din școala în sediul administrativ Școala Cicârlău Vii și 

Modernizare și înființare Centru Multifuncțional pentru copii și tineret - obiectiv 

finalizat. 

- Extindere conducta de gaz în localitatea Cicârlău str. Trandafirilor și str. sub Coaste 

- obiectiv finalizat. 

- Reabilitare și modernizare Școala nr 1, Ilba comuna Cicârlău, județul Maramureș” 

- obiectiv finalizat. 

- Reparații drumuri agricole în comuna Cicârlău - obiectiv finalizat. 

- Realizare teren de sport în localitatea Cicârlău - obiectiv finalizat. 

- Amenajare acces capelă în localitatea Cicârlău - obiectiv finalizat. 

- Reparații dispensar uman - obiectiv finalizat. 

- Obținere licență gaz pentru localitatea Ilba - proiect finalizat - Cicârlăul obținând în 

premieră licența pentru extinderea rețelei, iar execuția va fi una multianuală fiind 

introduse pana in prezent conducte pe o distanta de .... si executate reparații la 

vechile conducte introduse in anul 2000. 
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- Asfaltare și reparații DC 102 Ilba - Handalu Ilbei 3.8 km - proiect ce va continua și 

în anii următori în limita alocărilor bugetare pana la finalizarea asfaltării întregului 

drum in lungime de 6,6 km. 

- Implementarea rețelei  WIFI - internet gratuit în spații publice prin proiectul 

european wifi4EU. 

- Introducerea supravegherii video în comună - pana in prezent au fost introduse 24 

de camere de supraveghere urmând o noua suplimentare și o extindere a rețelei. Au 

fost înlocuite becurile de la iluminatul public stradal cu corpuri led proiect ce 

continua și în următorii ani, a fost implementata colectarea selectiva a deșeurilor la 

recipiente de tip iglu și din poartă în poartă prin distribuția de pubele gratuite pentru 

plastic/metal și hârtie/carton. 

 

 

3.6 Proiecte în derulare  

 

 

Proiecte de infrastructură rutieră 

Beneficiar Primăria Cicârlău 

Locația  Cicârlău 

Obiectiv General Modernizare rețea stradală în comuna Cicârlău, județul Maramureș 

Sursa finanțării Fonduri naționale 

Valoare totala  5.643.016 lei 

Data finalizării 31.12.2020 

 

 

Proiecte de construire și reabilitare de clădiri 

Beneficiar Primăria Cicârlău 

Locația  Cicârlău 

Obiectiv General Amenajare alei pietonale și reabilitare sediu administrativ-

primărie, comuna Cicârlău. 

Sursa finanțării Fonduri europene 

Valoare totala  132.173 lei 

Data finalizării 31.12.2020 
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3.7 Fișe de proiecte propuse 

 

I. Dezvoltarea urbanistică și modernizarea, reabilitarea și dezvoltarea infrastructurii 

 

1. MODERNIZAREA ȘI ASFALTAREA DRUMURILOR COMUNALE (DC 

101, DC 102) 

2. REABILITAREA MODERNIZAREA ȘI ASFALTAREA STRĂZILOR 

COMUNALE 

3. REABILITAREA MODERNIZAREA ȘI ASFALTAREA DRUMURILOR 

AGRICOLE ȘI FORESTIERE 

4. REFACEREA TROTUARELOR ȘI CONSTRUIREA DE NOI TROTUARE 

5. AMENAJAREA DE PISTE PENTRU BICICLIȘTI 

6. MARCAREA ȘI SEMNALIZAREA DRUMURILOR ȘI A STRĂZILOR 

COMUNALE 

7. REALIZAREA ALIMENTARII CU APA A LOCALITĂȚILOR COMUNEI 

8. REALIZAREA REȚELEI DE EVACUARE A APELOR UZATE SI 

CONSTRUCȚIA STAȚIEI DE EPURARE 

9. EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA  REȚELEI DE ALIMENTARE CU 

ENERGIE ELECTRICĂ 

10. EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU GAZ ÎN TOATE SATELE 

COMUNEI 

 

 

1. MODERNIZAREA ȘI ASFALTAREA DRUMURILOR COMUNALE (DC 101, DC 

102) 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Modernizarea și asfaltarea drumurilor comunale (DC 101, DC 

102) 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Drumurile comunale DC 101, DC 102 modernizate 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Cicârlău Vii și Cicârlăuți-Ilba; amenajarea intrării in DE58; 

consolidarea a trei poduri si amenajarea malurilor Văii Negruții, 

Văii Mari și Văii Cicârlăuți in zona podurilor; întreținerea 

porțiunilor asfaltate; menținerea funcționala a porțiunilor 

neasfaltate pana la lucrările de asfaltare; realizarea de subtraversări 

pentru apa si de decantoare; amenajarea șanțurilor de scurgere a 

apei; Menținerea funcționalității drumului prin plombare sau 

răzuire pana la asfaltarea cu strat de uzura; consolidarea a doua 

poduri; amenajarea malurilor Văii Handal in zona podurilor; 
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realizarea de subtraversări pentru apa si de decantoare; amenajarea 

șanțurilor de scurgere a apei; 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii și alte surse (PNDR) 

BUGET 

ESTIMAT 

1.300.000 lei  

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  

 

 

2. REABILITAREA MODERNIZAREA ȘI ASFALTAREA STRĂZILOR 

COMUNALE 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Reabilitarea modernizarea și asfaltarea străzilor comunale 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Străzi comunale modernizate 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Întocmirea documentațiilor tehnice; identificarea surselor de 

finanțare; realizarea de subtraversări pentru apa si decantoare; 

amenajarea șanțurilor de scurgere a apei; Consolidarea caii de 

rulare prin nivelare/pietruire; realizarea rigolelor de scurgere a 

apei; realizarea de subtraversări si decantoare; realizarea de baraje 

pentru prevenirea depunerii aluviunilor 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii și alte surse (PNDR) 

BUGET 

ESTIMAT 

2.500.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  

 

 

3. REABILITAREA MODERNIZAREA ȘI ASFALTAREA DRUMURILOR 

AGRICOLE ȘI FORESTIERE 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Reabilitarea modernizarea și asfaltarea drumurilor agricole și 

forestiere 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Drumuri agricole și forestiere modernizate și asfaltate 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 
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DESCRIERE Identificarea drumurilor agricole; efectuarea lucrărilor cadastrale; 

trecerea acestora in domeniul public sau privat; elaborarea SF, PT; 

identificarea surselor de finanțare. 

Efectuarea demersurilor pentru trecerea in domeniul public a 

drumului forestier Valea Mare; efectuarea lucrărilor cadastrale; 

trecerea acestora in domeniul public sau privat; elaborarea SF, PT; 

identificarea surselor de finanțare 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii și alte surse (PNDR) 

BUGET 

ESTIMAT 

1.200.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2024  

 

 

4. REFACEREA TROTUARELOR ȘI CONSTRUIREA DE NOI TROTUARE 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Refacerea trotuarelor și construirea de noi trotuare 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Trotuare noi și trotuare refăcute 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Întocmirea proiectelor pe tronsoane; identificarea surselor de 

finanțare; promovarea proiectelor, eșalonat 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii  

BUGET 

ESTIMAT 

200.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  

 

 

5. AMENAJAREA DE PISTE PENTRU BICICLIȘTI 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Amenajarea de piste pentru bicicliști 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Piste pentru bicicliști 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 
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DESCRIERE Întocmirea proiectelor in colaborare cu ADI ZMBM; realizarea 

eșalonata a pistelor; marcarea lor corespunzătoare; realizarea unui 

pliant cu traseele; 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii, AFM și alte surse guvernamentale sau europene 

(PNRR) 

BUGET 

ESTIMAT 

350.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2024  

 

 

6. MARCAREA ȘI SEMNALIZAREA DRUMURILOR ȘI A STRĂZILOR 

COMUNALE 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Marcarea și semnalizarea drumurilor și a străzilor comunale 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Drumuri și străzi marcate și semnalizate  

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Instalarea semnelor de circulație , pe baza unui plan multianual; 

realizarea lucrărilor de marcare si semnalizare; Montarea de 

parapeți la poduri si podețe; determinarea si semnalizarea tonajului 

maxim pe căile de rulare si pe poduri; lucrări de consolidare a 

malurilor; montarea de limitatoare de viteza; montarea de radare 

fixe sau mobile (daca se prevăd prin lege); 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii  

BUGET 

ESTIMAT 

200.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  

 

 

7. REALIZAREA ALIMENTARII CU APA A LOCALITĂȚILOR COMUNEI 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Realizarea alimentarii cu apa a localităților comunei 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Alimentare cu apă a tuturor localităților comunei 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 
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DESCRIERE Actualizarea studiului de fezabilitate și întocmirea proiectului de 

înființare a rețelei de alimentare cu apă în localitatea Cicârlău; 

Promovarea proiectului pentru finanțare; achiziție publica; 

executare lucrări prin ADI MM pentru apa si canalizare si/sau 

PNDR; Actualizarea studiului de fezabilitate și întocmirea 

proiectului de alimentare cu apă în localitatea Ilba; Promovarea 

proiectului pentru finanțare, achiziție publica; executare lucrări; 

Continuarea demersurilor pentru preluarea activelor REMIN 

(puțuri, stație de pompare, rezervor de înmagazinare, rețea); 

Elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic; 

promovarea proiectului pentru implementare; Analiza soluției 

tehnice; realizarea acumulării de apa; SF, PT; promovare proiect; 

Întocmirea SF, PT; realizarea de parteneriate public-privat; 

promovarea proiectelor. 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

POIM, AFM, PNDL, surse proprii și alte surse guvernamentale sau 

europene (PNRR) 

BUGET 

ESTIMAT 

19.550.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  

 

 

8. REALIZAREA REȚELEI DE EVACUARE A APELOR UZATE SI 

CONSTRUCȚIA STAȚIEI DE EPURARE 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Realizarea rețelei de evacuare a apelor uzate si construcția stației 

de epurare 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Rețea de evacuare a apelor uzate și stație de epurare construite  

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Actualizarea studiului de fezabilitate și întocmirea proiectului de 

înființare a rețelei de canalizare în localitatea Cicârlău si a stației 

de epurare; Promovarea proiectului pentru finanțare; achiziție 

publica; executare lucrări;  

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

POIM, AFM, PNDL, surse proprii și alte surse guvernamentale sau 

europene (PNRR) 

BUGET 

ESTIMAT 

8.800.000 lei  

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  
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9. EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA  REȚELEI DE ALIMENTARE CU 

ENERGIE ELECTRICĂ 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Extinderea și modernizarea  rețelei de alimentare cu energie 

electrică 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Alimentare cu energie electrică extinsă și modernizată 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Efectuarea demersurilor către operatorii de transport si distribuție 

pentru înlocuirea unor stâlpi, echilibrarea rețelelor, creșterea 

numărului de posturi de transformare; Devierea rețelei in zona de 

construcție a grădiniței Ilba; devierea rețelei la extinderea scolii 

Cicârlău; Extinderea rețelei de alimentare cu energie in noile zone 

locuite în zone turistice și industriale; Identificarea 

amplasamentelor posibile; efectuarea unor studii de specialitate; 

întocmirea de studii de fezabilitate; promovarea proiectelor 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Investiții operator, Parteneriat public-privat, AFM, surse proprii și 

alte surse guvernamentale sau europene 

BUGET 

ESTIMAT 

300.000 lei  

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  

 

 

10. EXTINDEREA REȚELEI DE ALIMENTARE CU GAZ ÎN TOATE SATELE 

COMUNEI 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Extinderea rețelei de alimentare cu gaz în toate satele comunei 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Rețea de alimentare cu gaz extinsă 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Realizarea de contracte de asociere cu E on GAZ; întocmirea de 

SF, PT; asigurarea fondurilor; Actualizarea studiului de 

fezabilitate; promovarea SF pentru obținerea licenței de 

alimentare; 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii și alte surse guvernamentale sau europene (PNRR) 

BUGET 

ESTIMAT 

1.500.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  
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II. Dezvoltarea capacității administrative, a instituțiilor publice și a utilităților 

publice 

 

1. ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE PENTRU DESZĂPEZIRE, ÎNTREȚINERE 

DRUMURI ȘI ACOSTAMENTE, TRANSPORT MATERIALE 

2. ÎNFIINȚARE DE STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTO - ELECTRICE, SI 

COMBUSTIBIL CONVENȚIONALI 

3. REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUIT DIN COMUNA 

ȘI CONSTITUIREA ASOCIAȚILOR DE PROPRIETARI 

4. EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA GRĂDINIȚEI DIN SATUL 

CICÂRLĂU ȘI TRECEREA LA PROGRAM PRELUNGIT 

5. CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE 

6. DOTAREA SI  MODERNIZAREA CABINETULUI MEDICAL DIN 

CICÂRLĂU 

 

 

1. ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE PENTRU DESZĂPEZIRE, ÎNTREȚINERE 

DRUMURI ȘI ACOSTAMENTE, TRANSPORT MATERIALE 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Achiziționare de utilaje pentru deszăpezire, întreținere drumuri și 

acostamente, transport materiale 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Utilaje de deszăpezire achiziționate 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Achiziționare de utilaje pentru deszăpezire, întreținere drumuri și 

acostamente, transport materiale 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii și surse externe 

BUGET 

ESTIMAT 

500.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021-2027 

 

 

2. ÎNFIINȚARE DE STAȚII DE ÎNCĂRCARE AUTO - ELECTRICE, SI 

COMBUSTIBIL CONVENȚIONALI 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Înființare de stații de încărcare auto - electrice, si combustibil 

convenționali 
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REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Stații de încărcare auto convenționale și electrice 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Se va realiza documentație tehnica pentru execuția lucrărilor 

privind înființare de stații de încărcare auto - electrice, si 

combustibil convenționali 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

AFM, surse proprii si surse externe guvernamentale sau europene 

(PNRR) 

BUGET 

ESTIMAT 

1.500.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021-2027 

 

 

3. REABILITAREA TERMICĂ A BLOCURILOR DE LOCUIT DIN COMUNA ȘI 

CONSTITUIREA ASOCIAȚILOR DE PROPRIETARI 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Reabilitarea termică a blocurilor de locuit din comuna și 

constituirea asociaților de proprietari 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Asociație de proprietari construită și blocuri reabilitate 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Se va elabora documentație tehnica si se construiește asociația de 

proprietari 

 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

AFM, surse proprii si surse externe (POR) 

 

BUGET 

ESTIMAT 

2.500.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021-2027 

 

 

4. EXTINDEREA ȘI MODERNIZAREA GRĂDINIȚEI DIN SATUL CICÂRLĂU ȘI 

TRECEREA LA PROGRAM PRELUNGIT 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Extinderea și modernizarea grădiniței din satul Cicârlău și trecerea 

la program prelungit 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Grădiniță extinsă și modernizată 
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POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Întocmirea unui studiu privind oportunitatea proiectului, 

perspectivele 

demografice, disponibilitatea părinților de a apela la astfel de 

sistem; Întocmirea studiului de fezabilitate; 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii și surse externe guvernamentale sau europene 

(PNRR sau fondul de mediu) 

BUGET 

ESTIMAT 

300.000 lei  

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2022  

 

 

5. CONSTRUCȚIA UNEI CREȘE 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Construcția unei Creșe 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Creșă construită 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Studiu privind disponibilitatea părinților de a apela la un astfel de 

serviciu; Identificarea spațiului pentru creșă; Întocmirea 

proiectului de amenajare, dotare, încadrare cu personal 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii și surse externe guvernamentale sau europene 

(PNRR) 

BUGET 

ESTIMAT 

1.600.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2024  

 

 

6. DOTAREA SI  MODERNIZAREA CABINETULUI MEDICAL DIN CICÂRLĂU 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Dotarea si  Modernizarea cabinetului medical din Cicârlău 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Cabinet medical modernizat și dotat 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 
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DESCRIERE Documentație tehnica pentru dotarea si  modernizarea cabinetului 

medical din Cicârlău 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii și surse externe guvernamentale sau europene 

(PNRR) 

BUGET 

ESTIMAT 

600.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2024  

 

 

 

III. Diversificarea și întărirea economiei locale 

 

1. CREAREA DE ZONE INDUSTRIALE PRIN ATRAGEREA DE 

INVESTITORI, OFERIND FACILITĂȚI ȘI CONDIȚII ATRACTIVE 

DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE; 

 

 

1. CREAREA DE ZONE INDUSTRIALE PRIN ATRAGEREA DE INVESTITORI, 

OFERIND FACILITĂȚI ȘI CONDIȚII ATRACTIVE DESFĂȘURĂRII 

ACTIVITĂȚILOR ECONOMICE; 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Crearea de zone industriale prin atragerea de investitori, oferind 

facilități și condiții atractive desfășurării activităților economice; 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Zonă industrială creată  

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Elaborare documentație tehnica pentru crearea de zone industriale 

prin atragerea de investitori, oferind facilități și condiții atractive 

desfășurării activităților economice 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii si surse externe (POR) 

BUGET 

ESTIMAT 

2.500.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  
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IV. Dezvoltarea capitalului uman și social 

 

 

1. ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ASISTENȚĂ FAMILIALĂ ȘI PENTRU 

VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE 

2. ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU BĂTRÂNI 

3. CONSTRUIREA UNUI BLOC PENTRU LOCUINȚE SOCIALE 

4. CONSTRUIREA UNUI BLOC ANL 

5. ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE 

 

 

1. ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ASISTENȚĂ FAMILIALĂ ȘI PENTRU 

VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Înființarea unui centru de asistență familială și pentru victimele 

violenței domestice 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Centru de asistență familială și pentru victimele violenței 

domestice înființat 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Documentație tehnica pentru înființarea unui centru de asistență 

familială și pentru victimele violenței domestice 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii, surse externe guvernamentale sau europene (PNRR) 

și fonduri norvegiene 

BUGET 

ESTIMAT 

2.500.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  

 

 

2. ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU BĂTRÂNI 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Înființarea unui centru de zi pentru bătrâni 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Centru de zi pentru bătrâni înființat  

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Documentație tehnica pentru înființarea unui centru de zi pentru 

bătrâni 
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SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii, surse externe guvernamentale sau europene (PNRR) 

și fonduri norvegiene 

BUGET 

ESTIMAT 

2.500.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  

 

 

3. CONSTRUIREA UNUI BLOC PENTRU LOCUINȚE SOCIALE 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Construirea unui bloc pentru locuințe sociale 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Bloc pentru locuințe sociale construit 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Documentație tehnica pentru construirea unui bloc pentru locuințe 

sociale 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii si surse externe guvernamentale sau europene (POR) 

BUGET 

ESTIMAT 

4.500.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  

 

 

4. CONSTRUIREA UNUI BLOC ANL 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Construirea unui bloc ANL 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Bloc ANL construit 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Documentație tehnica pentru construirea unui bloc ANL 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii și surse externe guvernamentale sau europene (ANL) 

BUGET 

ESTIMAT 

4.500.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  
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5. ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU DE DOCUMENTARE ȘI INFORMARE 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Înființarea unui centru de documentare și informare 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Centru de documentare și informare înființat  

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Documentație tehnica pentru 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii și surse externe guvernamentale sau europene (POR) 

BUGET 

ESTIMAT 

1.500.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  

 

 

 

V. Dezvoltarea turismului și a activităților din turism prin conservarea si promovarea 

valorilor culturale locale 

 

1. ÎNFIINȚAREA COMPLEXULUI MUZEAL NICOLAE SABĂU 

2. AMENAJAREA DE SPATII DE JOACĂ PENTRU COPII SI TERENURI DE 

SPORT 

3. AMENAJAREA UNUI BAZIN DE ÎNOT 

4. AMENAJAREA UNOR ZONE TURISTICE DE INTERES LOCAL 

5. AMENAJAREA UNUI PARC PENTRU RECREERE, PROMENADĂ ȘI 

AGREMENT 

6. AMENAJAREA MUZEULUI SATULUI 

7. AMENAJAREA UNUI COMPLEX DE DIVERTISMENT  (BOWLING, 

BILIARD) 

 

 

 

1. ÎNFIINȚAREA COMPLEXULUI MUZEAL NICOLAE SABĂU 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Înființarea complexului muzeal Nicolae Sabău 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Complexul muzeal Nicolae Sabău înființat 
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POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Documentație tehnica pentru înființarea complexului muzeal 

Nicolae Sabău 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii si surse externe guvernamentale sau europene (POR) 

BUGET 

ESTIMAT 

4.500.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  

 

 

2. AMENAJAREA DE SPATII DE JOACĂ PENTRU COPII SI TERENURI DE 

SPORT 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Amenajarea de spatii de joacă pentru copii si terenuri de sport 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Spatii de joacă pentru copii si terenuri de sport amenajate 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Menținerea funcționalității si continuarea dotării salii de sport; 

Amenajarea unei mini săli de sport la Ilba; Amenajări sportive in 

curtea școlilor; Amenajarea unui teren de sport la Ilba; Amenajarea 

unui teren de sport la Cicârlău. 

Amenajări in centrul civic Cicârlău, Ilba, Bârgău. Amenajări in 

mini parcul Handalu Ilbei; Amenajări in curtea școlilor sau 

grădinițelor; Amenajări in zonele de picnic 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii, surse externe guvernamentale sau europene (PNRR) 

și fonduri private 

BUGET 

ESTIMAT 

590.000 lei  

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2024  

 

 

3. AMENAJAREA UNUI BAZIN DE ÎNOT 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Amenajarea unui bazin de înot 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Bazin înot amenajat 
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POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Documentație tehnica pentru  amenajarea unui bazin de înot 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii și surse externe guvernamentale sau europene (CNI) 

BUGET 

ESTIMAT 

4.000.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2022-2027 

 

 

4. AMENAJAREA UNOR ZONE TURISTICE DE INTERES LOCAL 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Amenajarea unor zone turistice de interes local 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Zone turistice de interes local amenajate 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Amenajări in zona Valea Mare Cicârlău; Amenajări in Ilba- Valea 

Porcului 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii și guvernamentale sau europene 

BUGET 

ESTIMAT 

35.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  

 

 

5. AMENAJAREA UNUI PARC PENTRU RECREERE, PROMENADĂ ȘI 

AGREMENT 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Amenajarea unui parc pentru recreere, promenadă și agrement 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Parc pentru recreere, promenadă și agrement amenajate 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Parcul Cicârlău; Parcul centrul civic Cicârlău; Mini parcul 

Handalu Ilbei Mini parcul Bârgău; Parcul centrul civic Ilba. 
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SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii și surse externe guvernamentale sau europene 

BUGET 

ESTIMAT 

295.000 lei  

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  

 

 

6. AMENAJAREA MUZEULUI SATULUI 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Amenajarea muzeului satului 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Muzeul satului amenajat 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Realizarea unui muzeu al satului si a unor spatii de expunere a 

obiectelor cu valoare patrimoniala 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii și surse externe guvernamentale sau europene 

BUGET 

ESTIMAT 

100.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2022  

 

 

7. AMENAJAREA UNUI COMPLEX DE DIVERTISMENT  (BOWLING, 

DISCOTECĂ) 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Amenajarea unui complex de divertisment  (bowling, discotecă) 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Complex de divertisment  (bowling, discotecă) amenajat 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE documentație tehnica pentru  amenajarea unui complex de 

divertisment  (bowling, discotecă) 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse proprii și surse externe guvernamentale sau europene (POR)  

BUGET 

ESTIMAT 

2.000.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2022-2027 
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VI. Protejarea și valorificarea patrimoniului natural și a biodiversității 

 

 

1. ECOLOGIZAREA MALURILOR RÂULUI SOMEȘ, VĂII MARI, VĂII 

CICÎRLĂUTIULUI, VĂII NEGRUȚII ȘI VĂII HANDAL 

ECOLOGIZAREA LOCURILOR DE DEPOZITARE A DIFERITELOR 

DEȘEURI IN INTRAVILANUL SI EXTRAVILANUL LOCALITĂȚII 

 

 

 

1. ECOLOGIZAREA MALURILOR RÂULUI SOMEȘ, VĂII MARI, VĂII 

CICÎRLĂUTIULUI, VĂII NEGRUȚII ȘI VĂII HANDAL, ECOLOGIZAREA 

LOCURILOR DE DEPOZITARE A DIFERITELOR DEȘEURI IN INTRAVILANUL 

SI EXTRAVILANUL LOCALITĂȚII 

LOCAȚIA  Comuna Cicârlău 

OBIECTIV 

GENERAL 

Ecologizarea malurilor râului Someș, Văii Mari, Văii 

Cicârlăuțiului, Văii Negruții și Văii Handal; Ecologizarea locurilor 

de depozitare a diferitelor deșeuri in intravilanul si extravilanul 

localității. 

REZULTATE 

PREVIZIONATE 

Malurile râurilor și depozitele de deșeuri ecologizate 

POTENȚIALI 

BENEFICIARI 

Locuitorii comunei Cicârlău 

DESCRIERE Elaborarea proiectului pentru reducere a poluării râurilor; 

Identificarea gradului de poluare a apelor de către localnici și 

agenții economici; Acțiuni periodice de ecologizare 

SURSE 

POTENȚIALE DE 

FINANȚARE 

Surse locale (AFM) guvernamentale sau europene 

BUGET 

ESTIMAT 

30.000 lei 

PERIOADA DE 

IMPLEMENTARE 

2021 – 2027  
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3.7 Implementarea strategiei de dezvoltare durabilă 

 

Atingerea progresivă a țintelor pe termen mediu și scurt presupune realizarea unui 

Plan de Acțiune Locală. Acest plan este un document elaborat ca o necesitate în vederea 

implementării Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Cicârlău pentru perioada 2021-

2027. Planul de acțiune conține asumarea sarcinilor, calendarul desfășurării acțiunilor, 

resursele financiare, materiale și umane alocate, monitorizarea și evaluarea acțiunilor 

întreprinse. 

Planul de acțiune este procesul participativ de dezvoltare a unui plan relativ scurt, 

care utilizează resurse disponibile pentru a atinge obiective limitate, de obicei într-o zonă 

bine definită. Planul de acțiune va fi revizuit periodic, astfel încât obiectivele fixate să țină 

cont de evoluția economică la nivel național, starea economiei la nivel regional și local, 

precum și de opiniile comunității locale cu privire la implementarea lui. 

Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei Locale de Dezvoltare a comunei 

Cicârlău, reprezintă un pachet de măsuri și proiecte necesare schimbării comunității locale 

pentru atingerea unor parametrii specifici societății moderne, astfel ca durabilitatea 

dezvoltării să devină punctul forte al acesteia. 

Rolul Planului de Acțiune îl reprezintă prezentarea principalelor măsuri și proiecte 

necesare fazei de planificare și implementare a dezvoltării economico-sociale, astfel încât 

procesul să poată fi evaluat continuu prin indicatorii selecționați ca relevanți pentru 

comuna Cicârlău. 

Necesitatea unui plan de acțiune este dată de amploarea și complexitatea acțiunilor 

care trebuie executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite. În timp, pentru a 

realiza un management unitar sunt necesare 3 faze distincte, astfel încât procesele necesare 

atingerii obiectivelor să poată fi bine coordonate: 

a. Planul de dezvoltare (planificarea activităților) 

b. Planul de executare (implementarea activităților) 

c. Planul de monitorizare (evaluarea activităților). 

Pentru a avea o dezvoltare închegată, suportul necesar trebuie să fie asigurat de către: 
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-  Administrația Locală - prin Instituția Primăriei și Consiliul Local, care trebuie să-și 

replanifice dezvoltarea instituțională pentru acordarea unui suport logistic complex necesar 

planului de acțiune; 

- Comunitatea Locală - cetățenii și organizațiile, actorii principali ai dezvoltării locale, prin 

atitudine și participare activă; 

- Mediul de afaceri - firme și instituții finanțatoare, ca suport financiar și logistic (informații 

și tehnologii moderne). 

Planul Local de Acțiune, prezintă principalele măsuri și proiecte necesare fazei de 

planificare și implementare a dezvoltării durabile, astfel: în procesul de dezvoltare să poată 

fi evaluat continuu complexitatea factorilor sociali, economici, de mediu și tehnologici prin 

indicatorii de dezvoltare durabilă selecționați ca relevanți pentru Comuna Cicârlău. 

Utilitatea unui plan de acțiune este dată de amploarea și complexitatea acțiunilor ce trebuie 

executate pentru atingerea obiectivelor strategice definite în Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a comunei. 

Principalele funcții de implementare a strategiei de dezvoltare locală sunt: 

1. Funcția de previziune - cuprinde activități care privesc: 

- realizarea obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare locală cu alocarea resurselor și 

mijloacelor de realizare pe anii 2021 – 2027; 

- întocmirea planurilor anuale prin preluarea obiectivelor din strategia de dezvoltare și 

realizarea acelora care au un grad ridicat de certitudine; 

- elaborarea de proiecte de finanțare, studii de fezabilitate, planuri de afaceri, studii de 

marketing, analize cost-beneficiu care să fundamenteze modalitățile și mijloacele necesare 

pentru realizarea obiectivelor propuse. 

2. Funcția de organizare- cuprinde procesele de management, de grupare de atribuții și 

responsabilități, delegare de competențe cuprinse în strategia de dezvoltare ierarhizate 

astfel: persoane individuale, agenți economici, grupuri și comitete, primărie, comisii de 

specialitate din consiliul local. 

3. Funcția de coordonare- cuprinde activitățile prin care se armonizează hotărârile, deciziile 

și acțiunile persoanelor implicate în structura de implementare a strategiei de dezvoltare în 

cadrul funcțiilor de mai sus (previziune și organizare). 
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4. Funcția de antrenare- cuprinde acțiunile de implicare și motivare a cetățenilor, a 

structurilor constituite și a grupurilor de interese pentru implementarea obiectivelor din 

strategia de dezvoltare locală. 

5. Funcția de control și evaluare -cuprinde activitățile prin care performanțele obținute sunt 

măsurate și comparate cu obiectivele stabilite inițial în vederea gradului de avansare a 

programului pentru a se elimina rămânerile în urmă. Se vor determina cauzele care 

determină abateri de la planificare și se stabilesc măsuri pentru corectarea abaterilor și 

pentru continuarea aplicării strategiei de dezvoltare locală. 

 

În vederea implementării Strategiei de Dezvoltare Locală, Primăria Cicârlău, ca 

autoritate publică locală, trebuie să-și întărească capacitatea instituțională la toate 

nivelurile de decizie și execuție, aceasta presupune atragerea și furnizarea de resurse 

financiare suficiente și mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente 

mecanisme de comunicare, dar și analizarea cadrului administrativ de alocare a 

responsabilităților. Pentru a putea fi rezolvate problemele curente, dar și cele ce pot apărea 

în viitor, administrația publică locală trebuie să adopte un management eficient. 

Materializarea capacității instituționale este un proces de durată în care 

Administrația publică trebuie să acționeze pentru schimbarea radicală a atitudinii 

funcționarului public față de accesul cetățenilor la activitatea administrației. Administrația 

Publică Locală, fiind o interferență între cetățean și instituțiile statului, trebuie să dezvolte 

un sistem de administrare bazat pe promovarea autonomiei locale și să realizeze 

consolidarea cadrului instituțional. În acest sens, autoritatea publică locală va realiza o 

dezvoltare durabilă a comunității prin unirea eforturilor tuturor cetățenilor, va dezvolta 

infrastructura comunitară, va ajusta cheltuielile bugetare la posibilitățile reale ale 

veniturilor la bugetul local. Eficientizarea gestionării mijloacelor publice se va realiza prin 

stoparea creșterii volumului de cheltuieli, sporirea responsabilităților persoanelor cu funcții 

de răspundere, se va organiza licitații de cumpărare pentru achiziția de bunuri, lucrări și 

servicii pentru necesitățile urgente ale instituției publice. Consolidarea bugetului local și a 

finanțelor publice se va realiza prin asigurarea surselor financiare, vor fi întreprinse măsuri 

concrete pentru acumularea veniturilor proprii, vor fi accesate fonduri naționale și 

europene, se 
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va susține antreprenorialul local. Dezvoltarea capacității administrației locale va putea fi 

realizată și prin stabilirea unor parteneriate cu organizațiile neguvernamentale ce își 

desfășoară activitatea în folosul cetățeanului, dar și cu sectorul economic în cadrul unor 

proiecte sociale, culturale, de mediu, de tineret. 

Consolidarea managementului administrației publice locale constă în: 

- Dezvoltarea managementul resurselor umane prin pregătirea continuă a 

funcționarilor publici; 

- Dezvoltarea nivelului de pregătire profesională prin identificarea unui sistem de 

training adecvat, identificarea necesităților și oportunităților de instruire, corelarea 

necesităților cu potențialul uman; 

- Utilizarea eficientă a resurselor umane prin identificarea regulamentului de 

organizare 

- și funcționare a personalului și a regulamentului de ordine interioară, unde 

personalul angajat 

- lucrează în domenii bine definite; 

- Creșterea responsabilității și a independenței profesionale prin responsabilizarea 

funcționarilor publici, conștientizarea importanței activității fiecărui angajat, 

transparența funcționării sistemului, acordarea de stimulente financiare în funcție 

de eficiență și competitivitate; 

- Eficientizarea raportului dintre cetățean și administrația locală prin orientarea în 

folosul cetățeanului a serviciului public, prin eliminarea sau atenuarea blocajelor 

birocratice, prin participarea cetățeanului la luarea deciziilor, prin implementarea 

unor indicatori de calitate. 
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