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Cuvântul primarului 
 

Stimați cetățeni ai comunei Beica de Jos, 

Am fost conștientă încă de la început că administrația locală are obligația să propună 

comunității proiecte de dezvoltare și să folosească resursele comunității respectând principiile 

dezvoltării durabile. 

Proiectele pe care le-am realizat până în prezent, precum și cele viitoare au menirea de a 

îmbunătății viața locuitorilor comunei Beica de Jos. 

Doresc ca împreună să ne bucurăm de o infrastructură bine dezvoltată și echilibrată, de 

un mediu de afaceri prosper care să ne permită o dezvoltare durabilă din punct de vedere 

economic și social, de tehnologie avansată în mediul economic și de o utilizare eficientă și 

rațională a tuturor resurselor locale. 

Transformarea comunității, din satele în care toți locuitorii se cunosc și se înrudesc, într-

un punct de intersectare al întâlnirilor social-economice indispensabile creșterii calității vieții, 

este tot mai vădită. Din dorința de a oferi celor care își îndreaptă cu speranță privirile spre noi, 

un viitor plin de speranță, suntem datori să răspundem atât provocărilor trecutului, cât și celor 

ale viitorului. Toate acestea în spiritul tradiției în care am crescut noi și în care dorim să crească 

și copiii noștri. Pentru înfăptuirea acestor proiecte și provocări totodată, conștientizăm 

necesitatea abandonării mentalităților rigide și a unei abordări pe baza de competențe. 

Rolul administrației publice este acela de a găsi și valorifica acele competențe în 

beneficiul comunității. Pentru a îmbunătății activitatea comunității, va trebui să schimbăm 

percepția asupra administrației, care în loc să ofere soluții la problemele existente, așa cum 

făcea până acum, ea trebuie să fie intermediar între probleme și soluții, sau mai bine spus, ca 

promotor al resurselor în vederea găsirii de soluții indiferent daca acestea se află în afara 

comunității. 

 

Primar, 

Maria Moldovan 
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INTRODUCERE 
 

Existența unei strategii de dezvoltare locală ajută la crearea unei viziuni asupra 

comunității pe care ne-o dorim în viitor, ne oferă imaginea completă asupra modului în care 

economia, mediul, infrastructura și aspectele sociale se pot îmbunătății. 

Prin elaborarea strategiei se oferă un cadru de lucru, astfel, după analiza nevoilor şi a 

perspectivelor comunității, se stabilesc obiective de dezvoltare şi se concretizează o serie de 

priorități şi măsuri pentru îndeplinirea obiectivelor. Strategia de dezvoltare pune la dispoziția 

autorităților locale un ghid în vederea îmbunătățirii vieții în comună. 

Dacă în perioada 2014-2020 Uniunea Europeana a promovat prin Strategia “Europa 

2020” un model de creștere inteligentă, durabilă și incluzivă, în prezent Comisia Europeană a 

reînnoit inițiativa “Calea către excelență”, pentru a continua să ofere sprijin adaptat și expertiză 

regiunilor rămase în urma. În ceea ce privește inovarea “Calea către excelență” este o altă 

modalitate prin care Comisia Europeană ajută regiunile Europei să se pregătească pentru viitor, 

cu strategii de inovare solide, sprijinite de fondurile U.E. în următorul buget european 2021-

2027. În acest sens, elaborarea unei strategii de dezvoltare locală integrată la nivel regional, 

național și european îmbunătățește semnificativ șansele de dezvoltare economică și socială 

durabilă, incluzivă și performantă. În contextul lipsei unei viziuni strategice pe termen mediu 

(2021-2027) și lung, ar duce la creșterea vulnerabilității comunității și la apariția unor riscuri 

sociale și economice prin imposibilitatea de a accesa fonduri comunitare. Evitarea unor astfel 

de riscuri și vulnerabilități constituie un element definitoriu pentru a fi formulată o viziune 

strategică globală asupra procesului de dezvoltare a comunei Beica de Jos. 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunității din Bărcănești pentru perioada 2021-2027 

își propune să antreneze toți actorii locali importanți, cu scopul de a lua decizii favorabile 

dezvoltării locale, pentru a fi valorificate toate energiile și resursele locale, pentru a se atrage 

finanțări guvernamentale și europene. 

Administrația Publică Locală (Primăria și Consiliul Local) are rolul catalizator de a 

coagula toate elementele decizionale, dar și responsabilitatea principală pentru implementarea 

acestei strategii, însă eșecul sau succesul acestei implementări va influența dezvoltarea socială 

și economică a comunității din Beica de Jos. 
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CONTEXTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ A 
COMUNEI BEICA DE JOS 

 

Această strategie de dezvoltare se dorește a fi un instrument care pune la dispoziția tuturor 

celor interesați de progresul economico-social al comunei o gândire unitară cu privire la căile 

de urmat, benefică pentru asigurarea unei dezvoltări armonioase și durabile. Astfel, Strategia 

de dezvoltare a comunei Beica de Jos este concepută a fi documentul fundamental al planului 

de dezvoltare al comunei, cu rol în orientarea dezvoltării economico-sociale și în accesarea 

fondurilor structurale și de coeziune ale Uniunii Europene. 

Strategia de dezvoltare locală conturează principalele demersuri ce trebuie întreprinse 

pentru identificarea celor mai propice direcții de dezvoltare, a căror implementare va contribui 

la schimbarea în mai bine a vieţii locuitorilor comunei Beica de Jos. Factorii implicaţi ȋn 

ȋndeplinirea strategiei vor fi antrenaţi la o stare de colaborare sub o viziune comună, cu un scop 

comun, ȋn vederea utilizǎrii optime şi ȋn direcţiile necesare, nu doar a resurselor proprii, ci şi a 

celor ce pot proveni din exteriorul comunei. 

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunităţile pot să îşi 

creeze imaginea viitorului pornind de la condiţiile prezente de potenţial şi resurse şi să îşi 

traseze căi de realizare a acelui viitor. 

Pe baza profilului economico-social al zonei, Comitetul Strategic de Dezvoltare a 

sintetizat obiectivele strategiei de dezvoltare a Comunei Beica de Jos şi a identificat direcţiile 

strategice şi domeniile prioritare de acţiune pentru următorii 7 ani. Strategia de dezvoltare 

urmăreşte ,,Creşterea bunăstării comunităţii locale în ansamblul ei”. 

Pentru aceasta este nevoie de: 

- o economie locală diversificată, dinamică şi eficientă; 

- locuri de muncă şi câştiguri decente pentru toată populaţia activă; 

- stabilitate politică şi deschidere din partea autorităţii locale şi centrale; 

- încurajarea iniţiativei şi creşterea libertăţii de opţiune în toate domeniile; 

- condiţii favorabile existenţei umane şi servicii de bună calitate: locuinţe, asistenţă 

socială şi medicală, climat social echilibrat, posibilităţi pentru activităţi educaţionale, 

culturale, sportive, recreative, religioase şi o calitate bună a mediului înconjurător. 

 

Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în programul naţional şi 

regional de dezvoltare, Primăria comunei Beica de Jos îşi va desfăşura activitatea în următoarele 

direcţii: 
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1. Identificarea programelor naţionale şi externe de finanţare şi depunerea de proiecte în 

vederea atragerii de resurse financiare în zonă. 

2. Înfiinţarea unor zone economice pentru crearea unor întreprinderi care să absoarbă forţa 

de muncă existentă pe piaţă. 

3. Atragerea altor localităţi în programe de dezvoltare zonale cu beneficii 

4. pentru toţi partenerii implicaţi. 

5. Investiţii în infrastructură care să permită deschiderea zonei. 

6. Valorificarea resurselor naturale, a potenţialului turistic cultural-istoric, a celui de 

agrement şi utilizarea forţei de muncă disponibile. 

 

Condiţii de implementare a strategiei: 

- determinarea profilului socio-economic şi de mediu al Comunei Beica de Jos, inclusiv 

identificarea problemelor cu care se confruntă comunitatea; 

- propunerea mai multor scenarii de dezvoltare; 

- stabilirea viziunii de dezvoltare, a direcţiilor strategice şi a obiectivelor; 

- acordul şi susţinerea strategiei de către cetăţeni şi politicieni; 

- susţinerea din partea sectorului privat a strategiei; 

- informarea permanentă a cetăţenilor privind progresul implementării strategiei; 

- implicarea mass-media şi a O.N.G. - urilor în diseminarea informaţiilor şi monitorizarea 

Strategiei. 

 

CONTEXTUL EUROPEAN 
 

În 2016, Comisia Europeană și-a prezentat abordarea strategică față de punerea în aplicare 

a Agendei 2030 și îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă. 

Principalele măsuri pentru implementarea Agendei 2030: 

- integrarea ODD în absolut toate politicile și inițiativele UE – dezvoltarea durabilă este 

principiul călăuzitor esențial pentru toate politicile Comisiei Europene 

- raportări periodice, referitoare la progresul UE 

- promovarea Agendei 2030, astfel încât aplicarea acesteia să devină o prioritate și pentru 

guvernele statelor membre, Parlamentul European, celelalte instituții europene, diverse 

organizații internaționale și organizații ale societății civile și alte părți interesate 
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- înființarea unei platforme multipartite la nivel înalt care să sprijine schimbul de bune 

practici în vederea îndeplinirii obiectivelor în toate sectoarele și la toate nivelurile 

(național și european) 

- lansarea unei viziuni pe termen mai lung, pentru perioada de după 2020. 

Pentru a promova o dezvoltare durabilă în întreaga lume, UE va continua cooperarea cu 

partenerii externi, utilizând toate instrumentele disponibile în cadrul politicilor sale externe și 

sprijinind, în special, eforturile țărilor în curs de dezvoltare. 

 

Obiectivele Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii 
Europene 

 

În vederea implementării conceptului de “dezvoltare durabilă”, Uniunea Europeană a 

elaborat Strategia pentru Dezvoltarea Durabilă a Uniunii Europene în cadrul căreia a stabilit 7 

obiective: 

Limitarea schimbărilor climatice şi a costurilor şi a efectelor sale negative pentru societate şi 

mediu; 

1. Să ne asigurăm că sistemul nostru de transport satisface nevoile economice, sociale şi 

de mediu ale societăţii noastre, minimizând impacturile sale nedorite asupra economiei, 

societăţii şi a mediului; 

2. Promovarea modelelor de productie şi de consum durabile; 

3. Îmbunătăţirea managementului şi evitarea supraexploatării resurselor naturale, 

recunoscând valoarea serviciilor ecosistemelor; 

4. Promovarea unei bune sănătăţi publice în mod echitabil şi îmbunătăţirea protecţiei 

împotriva ameninţărilor asupra sănătăţii; 

5. Crearea unei societăţi a includerii sociale prin luarea în considerare a solidarităţii între 

şi în cadrul generaţiilor, asigurarea securităţii şi creşterea calităţii vieţii cetăţenilor ca o 

precondiţie pentru păstrarea bunăstării individuale; 

6. Promovarea dezvoltării durabile pe scară largă; asigurarea ca politicile interne şi externe 

ale UE sunt în acord cu dezvoltarea durabilă şi angajamentele internaţionale ale acesteia. 

Investițiile în dezvoltare regională se vor axa mai ales pe obiectivele 1 și 2. Acestor 

priorități li se vor aloca 65 % - 85 % din resursele FEDR și ale Fondului de coeziune, în funcție 

de prosperitatea relativă a statelor membre. 

În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Comisia propune 

modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE. 
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Cinci priorități investiționale: 

1. O Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică și 

sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

2. 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 

3. O Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale 

4. 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. 

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

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

 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai 

puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurile se bazează încă, în 

mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii (șomajul în rândul tinerilor, 

nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și integrarea migranților), pentru a 

reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile ultraperiferice vor beneficia în continuare de 

sprijin special de la UE. 

Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și 

să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea 

urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și 

printr-un nou program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat 

autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană. 

 

Principalele caracteristici ale viitorului buget al UE: 

SIMPLIFICARE: REGULI MAI SCURTE, MAI PUȚINE ȘI MAI CLARE 

Conform Comisiei Europene, pentru întreprinderile și antreprenorii care beneficiază de 

sprijinul UE, noul cadru oferă mai puțină birocrație și modalități mai simple de solicitare a 

plăților, prin utilizarea opțiunilor simplificate în materie de costuri. Pentru facilitarea 

sinergiilor, un cadru unic de reglementare acoperă în prezent 7 fonduri UE implementate în 

parteneriat cu statele membre („gestionare partajată”). Comisia propune, de asemenea, 

controale mai relaxate la programele cu istoric bun, o mai mare încredere în sistemele naționale 

și extinderea principiului „auditului unic”, pentru a evita suprapunerea verificărilor. 
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UN CADRU MAI FLEXIBIL 

Noul cadru reunește stabilitatea necesară planificării investițiilor cu nivelul corespunzător 

de flexibilitate bugetară, pentru a face față unor evenimente neprevăzute. O evaluare 

intermediară va determina dacă este nevoie de modificarea programelor pentru ultimii doi ani 

ai perioadei de finanțare, pe baza priorităților emergente, a executării programelor și a celor 

mai recente recomandări specifice 

fiecărei țări. În anumite limite, se vor permite transferuri de resurse în cadrul programelor 

fără a fi necesară o aprobare oficială a Comisiei. O dispoziție specifică facilitează mobilizarea 

de fonduri UE începând din prima zi, în caz de dezastru natural. 

 

O LEGĂTURĂ MAI STRÂNSĂ CU SEMESTRU EUROPEAN ȘI CU 

GUVERNANȚA ECONOMICĂ A UNIUNII 

Politica de coeziune sprijină reformele pentru crearea unui mediu favorabil investițiilor, 

în care întreprinderile pot să prospere. Se va asigura deplina complementaritate și coordonare 

cu Programul de sprijin al reformei, în forma sa nouă. 

 

 

În perioada bugetară, recomandările specifice fiecărei țări (RST) formulate în contextul 

semestrului european vor fi luate în considerare de două ori: la început, pentru conceperea 

programelor din cadrul politicii de coeziune, și apoi în cadrul evaluării intermediare. Pentru a 

stabili condițiile propice creșterii economice și creării de locuri de muncă, noile condiții 

favorizante vor contribui la înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor. Aplicarea lor va fi 

monitorizată pe întreaga perioadă financiară. 
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MAI MULTE OPORTUNITĂȚI PENTRU SINERGII ÎN SETUL UE DE 

INSTRUMENTE BUGETARE 

Cadrul de reglementare unic care acoperă fondurile politicii de coeziune și Fondul pentru 

azil și migrație vor facilita crearea de strategii de integrare a migranților la nivel local sprijinite 

prin resurse UE utilizate în sinergie; Fondul pentru azil și migrație se va concentra pe nevoile 

pe termen scurt ale migranților în momentul sosirii, în timp ce politica de coeziune va sprijini 

integrarea lor socială și profesională. În afara cadrului unic de reglementare, vor fi facilitate 

sinergii cu alte instrumente UE, cum ar fi politica agricolă comună, Orizont Europa, programul 

LIFE sau Erasmus +. 

 

ELIMINAREA OBSTACOLELOR TRANSFRONTALIERE ȘI SPRIJINIREA 

PROIECTELOR INTERREGIONAL PENTRU INOVARE 

Cooperarea interregională și transfrontalieră va fi facilitată de noua posibilitate ca o 

regiune să utilizeze părți din propria alocare pentru a finanța proiecte în altă parte a Europei, 

împreună cu alte regiuni. 

Noua generație a programelor de cooperare interregională și transfrontalieră („Interreg”) 

va ajuta statele membre să depășească obstacolele transfrontaliere și să dezvolte servicii 

comune. Comisia propune un nou instrument pentru regiunile de frontieră și pentru țările 

dornice să-și armonizeze cadrele juridice, denumit Mecanismul transfrontalier european. 

Pornind de la succesul acțiunii pilot din 2014-2020, Comisia propune crearea Investițiilor 

interregionale pentru inovare. Regiunile cu active corespunzătoare de „specializare inteligentă” 

vor fi sprijinite mai mult pentru alcătuirea clusterelor paneuropene în sectoare prioritare precum 

datele masive (big data), economia circulară, sistemele avansate de fabricație sau securitatea 

cibernetică. 

 

 NORME CONSOLIDATE PENTRU INVESTIȚIILE UE CELE MAI 

PERFORMANTE  

Toate programele își vor menține cadrul de performanță cu obiective cuantificabile 

(numărul de locuri de muncă create sau accesul suplimentar la rețele în bandă largă). Noul cadru 

instituie un bilanț anual al performanței, sub forma unui dialog politic între autoritățile 

programului și Comisie. Performanța programelor va evaluată și cu ocazia evaluării 

intermediare. Din motive de transparență și pentru ca cetățenii să poată urmări progresele 

înregistrate, statele membre vor trebui să raporteze toate datele de implementare o dată la două 

luni, iar platforma de date deschise privind coeziunea va fi actualizată automat. 
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UTILIZAREA MAI INTENSĂ A INSTRUMENTELOR FINANCIARE 

Conform Comisiei Europene, granturile pot fi eficient completate de instrumentele 

financiare, care au efect potențator și sunt mai apropiate de piață. În mod voluntar, statele 

membre vor putea să transfere o 

parte din resursele politicii lor de coeziune către noul fond InvestEU gestionat la nivel 

central, ca să acceseze garanția furnizată de bugetul UE. Va fi mai ușor să se combine granturile 

și instrumentele financiare. Noul cadru include și dispoziții speciale pentru a atrage mai mult 

capital privat. În propunerea Comisiei Europene pentru bugetul 2021- 2027, România are 

alocate 27 miliarde de euro prin politica de coeziune, ceea ce înseamnă cu 8% în plus față de 

actuala perioadă. 

 

 
   



STRATEGIA DE DEZVOLTARE a comunei Beica de Jos, 2021 – 2027 
 

11 

PAŞII ÎN ELABORAREA STRATEGIEI 
 

Paşii în căutarea unei soluţii bine fundamentate economic care să aibă ca rezultat o 

strategie de dezvoltarea a zonei: au fost următorii: 

- Descrierea situaţiei curente 

- Planificarea realizării activităţilor 

 

1. Stabilirea echipei de lucru 

Realizarea strategiei este o muncă de echipă care trebuie să angreneze experţii 

(consultanţi), funcţionarii publici cât şi aleşii comunităţii, deoarece: 

- grupul de experţi are o anumită viziune în ceea ce priveşte politicile de finanţare 

pentru proiectele de dezvoltare locală sau comunitară, 

- instituţiile administraţiei publice locale cunosc cel mai bine care sunt resursele 

locale (financiare   şi   nefinanciare)   care   pot   fi   alocate   în   cadrul   unor   

proiecte   de   dezvoltare; 

- aleşii locali reprezintă comunitatea, şi astfel se asigură 

reprezentativitatea strategiei. S-a stabilit ca d-l primar să răspundă per 

ansamblu de colaborarea cu firma de consultanţă. 

Acesta a îndrumat consultantul spre funcţionarii care deţin informaţia necesară, a 

asigurat comunicarea cu consiliul local şi a răspuns de organizarea consultărilor publice. 

 

2. Culegerea datelor 

În această etapă s-a urmărit evaluarea nevoilor pieţei forţei de muncă, baza 

economică a localităţii, analiza capacităţii instituţionale locale, premisele dezvoltării 

economice locale. Aceste informaţii au fost obţinute fie direct de la beneficiarii 

strategiei (angajaţii primăriei şi locuitorii comunei Beica de Jos), fie din surse statistice 

oficiale. Pentru această etapă principalul tip de activitate este culegerea datelor care să 

permită o diagnoză cât mai clară a spaţiului pentru care s-a elaborat planul de dezvoltare 

locală. Pentru aceasta s-au urmărit elemente fizico-geografice (forme de relief, plasare 

geografică, factori de risc natural, zone naturale protejate etc), populaţie (mărimea 

populaţiei, densitatea, evoluţia şi factori de creştere ai populaţiei), locuinţele (dotarea 

locuinţelor cu apă şi canalizare, vechimea şi siguranţa locuinţelor, materialele de 

construcţie folosite etc), echiparea localităţii în sistem centralizat (apă, iluminat public, 

racordarea la reţele de telefonie, acces la căile de transport publice sau private), sociale 

(învăţământ, comunicaţii, mortalitate infantilă etc), mediu şi ecologie (apă, aer, sol, 
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păduri). S-a urmărit, de asemenea, şi identificarea atractivităţii localităţii din punct de 

vedere a posibilităţilor de petrecere a timpului liber, s-au identificat spaţiile verzi şi 

evenimentele culturale anuale specifice zonei. Această cercetare s-a realizat cu aportul 

important al întregii echipe locale, constantându- se dificultăți, în principal, din cauza 

lipsei de integrare și coordonare a informațiilor locale, precum și a lipsei unui mod 

sistematic și computerizat de arhivare a datelor care să faciliteze sortarea și aranjarea 

multicriterială a acestora. Tot în această etapă se urmăreşte şi analiza şi monitorizarea 

agenţilor de dezvoltare locală (instituţii publice, organizaţii non-guvernamentale, 

întreprinzători privaţi, biserica, şcoala etc). Tehnica folosită a fost aceea a anchetei 

sociologice. Astfel, aflăm atât gradul de implicare a agenţilor enumeraţi pentru bunul 

mers al localităţii, dar şi imaginea pe care aceştia o au la nivelul localităţii şi în exteriorul 

ei. La finalul primei etape se poate face analiza SWOT a localităţii, piatra de temelie 

pentru elaborarea strategiei de dezvoltare a localităţii. 

La început s-a realizat o analiză a situației existente, având scopul de a: 

- determina baza economică a localității; 

- identifica resursele; 

- evalua structura şi nevoile pieţei forţei de muncă; 

- stabili un profil al populaţiei şi de a evalua tendinţele demografice din ultimii 

ani; 

- evalua starea de poluare a localităţii (ipotetică sau de perspectivă) 

Activităţile din această etapă implică atât firma de consultanţă, care a elaborat 

chestionarul, cât şi autorităţile locale, care au furnizat informaţiile pa baza acestuia. De 

asemenea, s-au cules informaţii de către experţi şi din statistici oficiale, precum: anuare 

statistice, baze de date ale comisiilor judeţene sau naţionale de statistică, alte surse şi 

statistici oficiale. Paşii care s-au realizat în această fază sunt: 

- realizarea unui chestionar de către consultanţi 

- completarea chestionarului de către funcţionarii de specialitate 

- culegere date statistice din anuare, monografii etc. 

- consultarea unor studii de fezabilitate existente 

 

3. Analiza documentelor programatice 

Etapa de culegere a datelor despre localitate va fi continuată de una de analiză a 

documentelor programatice ale României (POR, POS, PNDR, strategia de guvernare) 

pentru: 
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- identificarea politicilor şi direcţiilor de dezvoltare europene şi naţionale, 

regionale, judeţene 

- identificarea fondurilor, programelor operaţionale, axelor şi măsurilor. 

Această activitate a dat o viziune asupra tendinţelor de evoluţie a mediului rural (în 

strânsă conexiune cu dezvoltarea urbană a oraşului Copşa Mică şi a municipiului 

Mediaş, pentru a se asigura o dezvoltare locală durabilă şi integrată, ţinându-se cont atât 

de bunăstarea cetăţenilor, cât şi de mediul înconjurător. În urma acestei etape, s-a stabilit 

profilul de eligibilitate al localităţii, necesar în stabilirea surselor de finanţare 

nerambursabile în vederea găsirii unor soluţii pentru problemele strategice ale 

comunităţii. 

 

4. Sondaj de opinie 

Scopul principal îl constituie realizarea unui sondaj de opinie în rândul cetățenilor 

comunei Beica de Jos pe baza căruia să se poată completa în mod adecvat și realist 

necesitățile de dezvoltare ale comunei în raport necesitățile cuantificate și elaborate de 

către personalul din administrația publică în vederea elaborării strategiei de dezvoltare 

a comunei în perioada 2021-2027. 

În acest sens, s-au formulat un chestionar cu următoarea structură: 18 de itemi , plus 

datele demografice din care 17 întrebări închise — cu variante prestabilite de răspuns, 

iar restul de 1 întrebare deschisă care a re în vederea enumerarea de către respondenți a 

informațiilor relevante în raport cu itemul. O parte din aceste întrebări se referă la 

imaginea pe care o are comunitatea despre nevoie de dezvoltare a comunei. Chestionarul 

a fost aplicat unui eșantion alcătuit din 110 de persoane format din locuitori ai comunei 

Beica de Jos cu vârsta cu prinsă între 18- 86 ani (conform răspunsurilor oferite).  

Chestionarul a fost anonim și nu va fi comunicat nimănui în forma completată. 

 

5. Prelucrarea datelor şi realizarea strategiei 

Această etapă a fost cea mai însemnată în cadrul demersului formulării strategiei de 

dezvoltare locală, solicitând implicarea întregii comunităţi, de la membrii persoane 

fizice la organizaţii publice şi private şi aleşii locali. Totodată, în această fază s-a 

încercat prelucrarea datelor oficiale cât şi a informaţiilor operative care vin direct de la 

locuitorii pentru care se întocmeşte strategia.  

5.1. Prelucrarea datelor 

Pe baza informaţiilor culese în etapa a doua şi a treia s-a realizat o analiză 

preliminară a caracteristicilor comunităţii vizate (consultanţii). 
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Această analiză cuprinde: 

- profilul localităţii; 

- analiza cadrului strategic la nivel naţional, regional şi judeţean. 

Scopul analizei preliminare a fost de a structura mediul în care se plasează 

comunitatea şi de a identifica potenţialul real deţinut de acesta. 

Totodată în această fază, ţinând seama de caracteristicile localităţii, s-au 

stabilit domeniile de interes, care trebuie supuse consultării publice. Domeniile 

care pot fi considerate de interes sunt: competitivitate economică, utilităţi 

publice, turism/agroturism, resurse umane, sport, tineret, cultură, servicii 

sociale, sănătate, mediu asociativ, multiculturalism, transport, comunicare, 

mediu înconjurător, infrastructură. Dintre toate acestea s-au ales de către 

consultanţi, împreună cu primarul doar câteva, în funcţie de nevoi. 

 

5.2. Elaborarea designului strategiei 

După identificarea domeniilor de interes s-a realizat designul strategiei. Mai 

întâi s-au identificat actorii implicaţi direct, indirect sau doar afectaţi de 

evoluţia evenimentelor de o anumită factură. După evaluarea celor implicaţi în 

domeniul respectiv, s-a făcut o analiză SWOT, prin care s-au identificat 

punctele tari, punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările celor mai importante 

sectoare ale vieţii socio-economice a comunităţii respective. Stabilind astfel 

aspectele vulnerabile ale localităţii, pasul următor a fost analiza nevoilor 

comunităţii, ceea ce înseamnă definirea situaţiei prezente şi evaluarea acesteia 

în raport cu ceea ce este dezirabil. 

Diferenţa dintre ceea ce există în prezent şi ceea ce se doreşte reprezintă 

nevoile comunităţii, care necesită programe şi proiecte în vederea acoperirii 

lor. 

Înainte de a trece la identificarea soluţiilor de rezolvare a problemelor, mai 

era necesară şi o evaluare a capacităţii financiare a localităţii de a susţine 

dezvoltarea domeniilor stabilite. 

Având problemele identificate, s-au putut stabili obiectivele pe care 

primăria va trebui să le atingă într-o perioadă de 7 ani, să stabilească rezultate 

cuantificabile şi să identifice proiecte pe care să le demareze în vederea 

atingerii lor. Un aspect foarte important îl constituie sursele de finanţare care 

le pot susţine. Astfel, pe lângă luarea în calcul a utilizării fondurilor europene, 
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naţionale sau a creditelor, trebuie analizată şi capacitatea de accesare a unor 

împrumuturi pentru susţinerea dezvoltării. 

Un proiect de planificare strategică trebuie să ia în considerare şi necesitatea 

unui proces de evaluare proiectelor şi rezultatelor vizate atât ex-ante, cât şi post 

implementare. Monitorizarea derulării strategiei permite sesizarea noilor nevoi 

care apar pe parcursul aplicării acesteia. Astfel, strategia trebuie să includă şi 

indicatori de evaluare. 

Sintetizând cele prezentate până acum, paşii care au fost urmaţi în realizarea 

designului strategiei sunt: 

- stabilirea domeniilor de interes 

- identificarea actorilor implicaţi în diferite grade într-un domeniu 

- analiza SWOT a domeniilor de interes stabilite 

- analiza nevoilor 

- analiza financiară a comunităţii 

- propunerea proiectelor 

- analiza capacităţii de creditare a comunităţii 

- indicatori de evaluare a strategiei. 

 

5.3. Consultarea publică 

Designul strategiei va constitui cadrul de discuţie pentru consultarea publică 

ce va urma. Consultarea publică este necesară pentru realizarea unei strategii 

care să ţină cont de problemele de pe agenda sistemică. Stabilirea unui plan 

strategic pentru coordonarea unei comunităţi este un proces care trebuie să ţină 

cont de principiile democraţiei, corelând problemele şi soluţiile aferente 

identificate de către instituţii şi consultanţi, care deţin expertiză în gestionarea 

resurselor, cu cele identificate de către cei direct implicaţi în anumite domenii 

de activitate. 

Pentru o bună diseminare şi cunoaştere a lucrării, aceasta va fi expusă pe 

site-ul web al Primăriei comunei Axente Sever, inclusiv un chestionar pentru 

cunoaşterea tuturor ideilor de proiecte ce se doresc a fi implementate de cele 

trei categorii de actori publici: 

- administraţia publică locală; 

- societăţi comerciale, 

- organizaţii neguvernamentale, 

- persoane fizice 
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6. Definitivarea strategiei şi aprobarea acesteia de către consiliul local 

După realizarea ajustărilor sugerate de către grupele de lucru se face o centralizarea 

datelor şi se definitivează strategia. Strategia astfel realizată va fi prezentată în cadrul 

unei şedinţe a consiliului local pentru analiză şi aprobare. Dezbaterea strategiei de 

dezvoltare locală de către consiliul local s- a făcut în conformitate cu Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia publică, adică strategia a fost anunţată 

publicului cu 30 de zile înainte de şedinţa consiliului local şi s-a desemnat o persoană 

(d-na primar) 

După aprobarea strategiei de către consiliul local, aceasta va fi publicată pe site-ul 

primăriei și se vor asigura condiții de consultarea a acesteia la sediu, dacă nu necesită 

modificări majore. Dacă ajustările sunt majore, atunci procedura de aprobare de către 

consiliul local se reia. 

 

Diagnoză și analiză 
 

Următoarea etapă identificată de noi în cadrul acestei acțiuni constă din diagnoza și 

analiza principalilor indicatori statistici din localitatea, micro-regiunea sau regiunea pentru care 

se realizează strategia de dezvoltare. 

Această etapă este denumită de noi: 

Faza 1 Colectarea datelor și analiza acestora 

- determinarea bazei economice 

- evaluarea structurii forței de muncă 

- evaluarea nevoilor forței de muncă 

- examinarea oportunităților și a constrângerilor dezvoltării economice 

- examinarea / evaluarea capacității instituționale locale. 

 

Etapa culegerii datelor este una extrem de importantă pentru întreg procesul elaborării 

strategiei de dezvoltare locală. Adunarea datelor se realizează pe două niveluri: 

1. Cea mai mare parte a datelor sunt culese direct de la cei pentru care se elaborează 

strategia de dezvoltare (primării sau firme private). În această fază este important ca 

viitorul beneficiar să completeze (cât mai exact și folosind date cât mai recente) 

formularul privind evaluarea localității sau a zonei pentru care se elaborează planul de 

dezvoltare. 
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2. Un al doilea nivel presupune documentarea care se face folosind surse statistice oficiale, 

cum ar fi: anuare statistice, baze de date ale comisiilor județene sau naționale de 

statistică, alte surse și statistici oficiale. Acest tip de date ne permite o încadrare mai 

bună a zonei într-un context mai larg. 

 

În final, colectarea datelor pe cele două nivele conduce la constituirea unei baze de date 

cuprinzătoare despre localitatea sau micro-regiunea vizată. 

Etapa de culegere a datelor trebuie să includă în mod obligatoriu și aspecte ce vizează 

comunitatea în ansamblu: capacitatea instituțiilor locale de a administra sau de a iniția proiecte 

de dezvoltare locală, sprijinul din partea comunității etc. Pentru Faza 1, principalul tip de 

activitate constă în culegerea de date care să permită diagnoza spațiului pentru care se 

elaborează planul de dezvoltare locală sau micro-regională. 

 

Lista cu principalele domenii, criterii și indicatori folosiți 
pentru diagnoză: 

 

Pentru fiecare din domeniile menționate se vor cere beneficiarului, pe lângă datele 

statistice, și inițiativele sau încercările acestuia de a obține finanțări nerambursabile tip fonduri 

europene, PHARE, Banca Mondială, BERD etc. Este, de asemenea, important ca beneficiarul 

să menționeze dacă există studii de fezabilitate, alt gen de studii sau baze de date care ar fi utile 

în procesul de documentare și mai apoi de elaborare a strategiei de dezvoltare.  

Plecând de la această bază de date urmează un alt pas important pentru elaborarea planului 

de dezvoltare și anume analiza SWOT. Specificul analizei SWOT este că ea studiază 

concomitent caracteristicile interne și influențele mediului extern, ținând cont atât de factorii 

pozitivi, cât și de cei negativi. În cadrul analizei SWOT se evaluează mai întâi specificul intern 

al entității pentru care se elaborează strategia, punctele forte și punctele slabe. Apoi se 

analizează influențele exterioare, efectele pozitive fiind considerate ca posibilități, iar cele 

negative ca pericole. Analiza SWOT este efectuată în colectiv de mai mulți agenți implicați atât 

în elaborarea cât și în implementarea strategiei. 

 

Caracteristici fizico-geografice ale comunei Beica de Jos 
  

Comuna Beica de Jos se întinde pe o suprafață totală de 4.569 hectare, dintre care 154 ha 

în intravilanul comunei și 4.415 ha în extravilanul acesteia. 
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Așezare geografică 

 Latitudine – 46º 44' N 

 Longitudine – 24º 48' E 

 Altitudine medie – 403 metri 

 

Comuna este situată în partea de nord a județului Mureș, fiind străbătută de drumul 

județean Reghin – Sovata, în apropiere de municipiul Reghin. Distanțele față de principalele 

orașe ale județului sunt: municipiul Târgu Mureș 40 km, municipiul Reghin 7 km,  

Relieful este caracterizat de dealuri și văi, comuna fiind traversată de Pârâul Beica și 

Pârâul Chiheru. Comuna se învecinează cu municipiul Reghin și cu comunele: Petelea, 

Gurghiu, Chiheru de Jos, Hodoșa și Gornești. 

 

Comuna Beica de Jos are în componență un număr de 6 sate: 

1. Beica de Jos, localitatea de reședință a comunei 

2. Beica de Sus 

3. Căcuciu 

4. Nadășa 

5. Sînmihaiu de Pădure 

6. Șerbeni. 

 

Instituții publice 

În comuna Beica de Jos funcționează un număr de șase școli generale și șase grădinițe, o 

bibliotecă comunală și o bibliotecă școlară. Există două dispensare și un medic de familie. 

Pe teritoriul comunei se regăsesc două arii protejate de interes național. 

Rezervația naturală Pădurea seculară Mociar. Rezervația de stejari seculari Mociar este 

cea mai veche pădure din România, situată într-o așezare pitorească străjuită de dealuri domoale 

acoperite de pajiște și păduri. Pădurea a fost declarată rezervație naturală forestieră în anul 1932, 

pentru protejarea stejarilor seculari cu înălțimea de 15-20 metri, un diametru de 1,5-4 metri și 

vechi de peste o jumătate de mileniu. 

Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului. Situl este important pentru că constituie habitatul 

pentru un număr însemnat de specii de păsări de importanță comunitară precum cristelul de 

câmp, acvila țipătoare mică ( Aquila pomarina), viesparul (Pernis apivorus), barză neagră 

(Ciconia nigra), huhurez mare (Strix uralensis), cristelul de câmp (Crex crex), caprimulg 

(Caprimulgus europaeus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), sfrânciocul roșiatic 

(Lanius collurio), ciocârlie de pădure (Lullula arborea), șoimul de iarnă (Falco columbarius). 
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Infrastructura rutieră 

Starea drumurilor nu se ridică la nivelul standardelor europene. Comuna se confruntă și 

cu lipsa unei rețele satisfăcătaore de mijloace de transport și de comunicație, care ar pytea 

asigura populației servicii utile pentru un mod de viață modern. 

Reducerea constantă în perioda de după anul 1989 a volumului de investiții alocate pentru 

construirea, modernizarea și întreținerea drumurilor publice, la care se adaugă creșterea de până 

la 10 ori a traficului greu pe unele tronsoane, au dus la deprecierea continuă și progresivă a 

stării drumurilor publice. 

Principalele căi de acces ale comunei sunt: 

 DJ 153 (10 km pânî la municipiul Reghin, la 30 de km se află stațiunea Sovata și la 43 

de km se află municipiul Tîrgu-Mureș) 

 DC 10 

 DCI 1. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 77 din 12 decembrie 2002 privind clasarea 

ca drumuri județene a drumurilor comunale DC 10 Gurghiu-Comoro-Sînmihaiu de Pădure-

Cacuci, și DC11 Beica de Jos-Șerbeni-Urisiu de Sus și DC 12 Chiheru de Jos-Urisiu de Jos, s-

a hotărât clasarea drumului comunal DC 10 în drum județean cu numerotarea DJ 153 și a 

drumurilor counale DC 11 si DC 12 în drum județean cu numerotarea DJ 153 J. 

 

Populația 

Potrivit recensământului desfășurat în anul 2011, populația comunei Beica de Jos este de 

2.251 de locuitori, dintre care 1.126 bărbați și 1.125 femei. Numărul gospodăriilor populației 

este de 751, iar numărul mediu de persoane la o gospodărie este de 3. Un număr de 88 de 

persoane sunt absente temporar (49 bărbați și 39 femei). 

Din totalul celor 944 de locuințe convenționale existente la nivelul comunei, 138 (14,6%) 

sunt alimentate cu apă și dispun de instalație de canalizare. 852 (90,3%) sunt racordate la 

rețeaua de electricitate, iar 49 (5,2%) au încălzire centrală. 267 (28,3%) de locuințe au bucătărie 

în interior, în timp ce 133 (14,1%) dispun de baie.  

Din totalul populației de 2.251 de locuitori, 1525 au ca limbă maternă româna, 263 

vorbesc maghiara, iar 462 limba romani. În ceea ce privește religiile existente la nivelul 

comunei, remarcăm o puternică diversitate în rândul populației. Astfel, în Beica de Jos se 

regăsesc 1.805 locuitori de religie ortodoxă, 70 de romano-catolici, 7 greco-catolici, 195 

reformați, 31 baptiști, 126 penticostali și 14 adventiști de ziua a șaptea. 
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Evoluția populației 

Recensământul populaţiei reprezintă o observare statistică totală, special organizată, în 

vederea cunoaşterii numărului populaţiei unei ţări la un moment dat şi a structurii acesteia după 

caracteristici demografice, social-culturale şi economice. Acţiuni de mare amploare şi 

complexitate, recensămintele populaţiei s-au efectuat din cele mai vechi timpuri şi pe teritoriul 

ţării noastre. Cronica statisticii oficiale din România consemnează asemenea preocupări încă 

de la Unirea Principatelor din 1859. 

Ultimul recensământ reprezintă cel de-al doisprezecelea recensământ al populaţiei 

organizat pe principii moderne în ţara noastră, după cele pe care cronologia le consemnează, 

după cum urmează: Recensământul din 1859-1860, decembrie 1899, 19 decembrie 1912, 29 

decembrie 1930, 6 aprilie 1941, 25 ianuarie 1948, , 21 februarie 1956, 15 martie 1966, 5 

ianuarie 1977, 7 ianuarie 1992, 18 martie 2002, recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 

2011. 

Un moment important în istoricul recensămintelor populaţiei a fost cel din 15 martie 

1966, când pentru prima dată, simultan cu recensământul populaţiei, s-a efectuat şi 

recensământul locuinţelor. 

Concepţia modernă care stă la baza organizării recensămintelor populaţiei are unele 

trăsături specifice: 

- este o operațiune inițiată de stat, investită cu autoritate legală și efectuată pe baza unui 

act normativ; 

- se efectuează pe un teritoriu bine determinat, asupra căruia se întinde suveranitatea 

statului respectiv; 

- se caracterizează prin universalitate, adică sunt supuse înregistrării toate persoanele din 

statul respectiv fără nici o excepție; 

- se caracterizează prin simultaneitate, ceea ce înseamnă că persoanele de pe întregul 

teritoriu se înregistrează cu situația la un moment dat, același pentru toți. Acesta este 

denumit" moment de referință " sau "moment critic " al recensământului. 

- unitatea de observare a recensământului: persoana, gospodăria, gospodăria 

instituţională,nucleul familial, unitatea de locuit, clădirea. 

- toate persoanele au obligaţia de a furniza personalului de recensământ informaţii corecte 

şi complete, informaţii care sunt strict confidenţiale şi sunt utilizate numai în scopuri 

statistice. 

 

Scopul fundamental al recensământului este acela de a oferi informaţii esenţiale pentru 

politicile guvernamentale în domeniul economic şi social, inclusiv pentru dezvoltarea umană. 
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Astfel, datele cu privire la numărul şi structura gospodăriilor şi familiilor, nivelul de instruire a 

persoanelor, etnia, limba maternă, religia, resursele de muncă, gradul de ocupare şi repartizarea 

forţei de muncă pe activităţi şi ocupaţii în teritoriu, condiţiile de locuit ale populaţiei, nu se pot 

obţine decât cu ocazia recensămintelor. 

Recensământul din 2011 rămâne înscris ca cea mai importantă şi complexă cercetare 

statistică după integrarea României în Uniunea Europeană . Compararea datelor furnizate de 

recensământul din 2002, cu cele din 1992, consemnează faptul că populaţia şi structura ei 

demografică au înregistrat în această perioadă evoluţii, tendinţe şi mutaţii noi, diferite de cele 

care au avut loc în deceniile anterioare. Ele au fost determinate sau influenţate de acţiunea unui 

complex de factori de natură politică şi economică, specifici ultimului deceniu, rezultaţi din 

dificilul proces de tranziţie, de reformare a economiei şi societăţii româneşti pe calea 

modernizării şi a valorilor democraţiei. 

 

NOTE METODOLOGICE – la Recensământul din 2011 
POPULAŢIA STABILĂ 

 

OBIECTIVE: 

1. Prioritar - de a obține informații ample și de calitate privind numărul şi distribuția 

teritorială a populaţiei, a structurii demografice şi socio-economice, date referitoare la 

gospodăriile populaţiei, precum şi la fondul locativ şi condiţiile de locuit ale populaţiei 

şi clădirile în care se situează locuinţele. 

2. Complementar - bazei de fundamentare a unei analize adecvate a dinamicii diferitelor 

fenomene demografice şi socio-economice, obiectiv strâns legat atât de gradul ridicat al 

comparabilităţii datelor pe plan internaţional, cât şi de cel al comparabilităţii cu datele 

obţinute la recensămintele anterioare efectuate în România. 

3. Scopul fundamental - de a oferi informaţii esenţiale şi de calitate pentru politicile 

guvernamentale în domeniul economic şi social, inclusiv pentru dezvoltarea umană. 

4. SFERA DE CUPRINDERE - aceeași ca în cazul recensământului anterior. 

 

S-au înregistrat: 

- toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară (indiferent dacă la momentul recensământului 

se află în ţară sau în străinătate), 

- persoanele de cetăţenie străină sau fără cetăţenie care au domiciliul (reşedinţa 

permanentă) în România sau o reşedinţă temporară (indiferent de motivul stabilirii: 
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refugiaţi, solicitanţi de azil, solicitanţi de cetăţenie română, străini sosiţi pentru afaceri 

sau în interes personal). 

 

Nu s-au înregistrat: 

- persoanele de cetăţenie străină din cadrul reprezentanţelor diplomatice şi consulare sau 

al reprezentanţelor organizaţiilor internaţionale şi membrii familiilor lor,  

- personalul forţelor armate străine,  

- personalul flotei comerciale navale şi aeriene,  

- corespondenţii de presă care la momentul de referinţă al recensământului se află pe 

teritoriul ţării. 

 

La recensământ s-au înregistrat, de asemenea, toate clădirile de locuit, clădirile cu altă 

destinaţie în care se află locuinţe, clădirile cu unităţi de locuit în comun (internate şcolare, 

cămine pentru studenţi, dormitoare pentru muncitori, cămine de nefamilişti, case de copii, 

cămine pentru bătrâni, hoteluri, spitale, sanatorii, cabane turistice etc.) şi locuinţele din cadrul 

acestora. 

Nu s-au înregistrat clădirile cu altă destinaţie (administrative, industriale, comerciale, 

agrozootehnice, social- culturale, spaţii de depozitare), dacă în incinta acestora nu se află 

locuinţe sau unităţi de locuit în comun. Nu se vor înregistra, de asemenea, cazărmile, închisorile 

sau alte clădiri aflate în incintele păzite ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de 

Interne, Ministerului de Justiţie şi Serviciului Român de Informaţii. Vor fi exceptate de la 

înregistrare şi acele clădiri situate pe teritoriul României, deţinute cu titlu de proprietate de alte 

state, administrate de reprezentanţele diplomatice şi consulare ale ţărilor respective sau de 

reprezentanţele organizaţiilor internaţionale, dacă în cadrul lor nu au domiciliul cetăţeni români. 

METODA DE ÎNREGISTRARE a fost tradiţională, prin intervievarea directă a 

populaţiei de către recenzori, răspunsurile fiind înscrise în chestionarele de recensământ. 

VÂRSTA - Pentru fiecare persoană recenzată s-a înregistrat data exactă a naşterii (anul, 

luna, ziua), iar prin prelucrarea automată a datelor, s-a determinat vârsta în ani împliniţi a 

fiecărei persoane. 

STAREA CIVILĂ LEGALĂ - Starea civilă legală s-a înregistrat pentru toate persoanele 

recenzate, indiferent de sex si vârstă , astfel: necăsatorit(ă), căsătorit(ă), divorţat(ă), văduv(ă), 

pe baza declaraţiei persoanei recenzate . 

Starea civilă de fapt evidenţiază dacă persoana trăia sau nu în uniune consensuală. S-a 

considerat că trăiesc în uniune consensuală persoanele care convieţuiesc fără forme legale de 

căsătorie, având o reşedinţă comună cu partenerul/partenera. 
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ETNIA - Pentru fiecare persoană s-a înscris etnia pe baza propriei declaraţii. La 

prelucrarea şi prezentarea rezultatelor recensământului au fost realizate următoarele grupări: la 

etnia română s-au inclus si persoanele care s-au declarat aromâni si macedoromâni? la maghiari 

s-au inclus si secuii; iar la germani s-au inclus saşii şi şvabii. 

LIMBA MATERNĂ - Limba maternă reprezintă prima limba vorbită (în primii ani ai 

copilăriei) în mod obişnuit în familia persoanei recenzate. 

RELIGIA - Religia reprezintă credinţa sau opţiunea religioasă sau spirituală, înregistrată 

conform declaraţiei fiecărei persoane, indiferent dacă această credinţă se manifestă sau nu prin 

aderarea la o comuniune organizată pe bază de dogme religioase sau spirituale specifice. 

 

Populația stabilă a comunei Beica de Jos, pe sexe 

 

Localitate An Total Masculin Feminin 

Beica de Jos 2011 2251 1126 1125 

Beica de Jos 2005 2234 1087 1147 

 

 Prognoza populației 

Conform prognozei populației elaborată de către Institutul Național de Statistică, 

efectivul populației prezintă un trend descendent. Nu scăderea în sine a numărului populației 

este evoluția ce mai îngrijorătoare, ci faptul că acestei evoluții i se asociază o degradare continuă 

a structurii pe vârste datorată procesului de îmbătrânire a populației, ceea ce semnifică faptul 

că grupele tinere de vârstă se vor diminua, iar în schimb cele de vârstă înaintată vor crește. 

Cauzele acestor evoluții sunt, înainte de toate, nivelul scăzut al fertilității, prin care 

generația de părinți este înlocuită doar parțial, și migrația, mai ales cea externă care afectează 

cu precădere tinerii cu un grad de profesionalizare înalt. 

 Soluții: 

 să se intervină la nivelul politicii, de la nivel național. Acest lucru este însă extrem de 

dificil, ținând cont de condițiile existente; 

 creșterea numărului de nașteri presupune un sprijin financiar substanțial acordat 

familiilor cu un necesar financiar ridicat; 

 migrația oamenilor tineri poate fi oprită numai dacă vor fi create locuri de muncă 

atractive, bine remunerate. 
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 Programul Național de Redresare și Reziliență ce se va derula în perioada 2021 -2026 

va cuprinde măsuri pentru instalarea tinerilor fermieri în mediul rural, oportunitate ce poate fi 

exploatată pentru atragerea și menținerea tinerilor în satele comunei. 

 Prognoza evoluției populației și luarea ei în calculele decizionale este o necesitate, în 

caz contrar, deciziile luate astăzi s-ar putea dovedi eronate peste câțiva ani. Exemplul școlilor 

poate fi extins și asupra multor altor amenajări: amenajări de sănătate, a bibliotecilor, a stațiilor 

de alimentare cu apă, a instalațiilor de epurare și asupra multor obiective de investiții. 

Investițiile din mediul rural trebuie bine fundamentate datorită procesului de îmbătrânire a 

populației de la sate și lipsei de atractivitate pentru acele așezări care nu au potențial de 

dezvoltare. 

 

Evoluția structurii etnice a populației: 

 

Localitate An Populație stabilă Români Maghiari Romi 

Beica de Jos 2011 2251 1298 268 685

Beica de Jos 2002 2242 1416 270 556

Beica de Jos 1992 2343 1686 306 351

 

 

 

Populația după religie, în anul 2011: 

 Confesiune 

Localitate Populație 

stabilă 

Ortodoxă Romano

-catolică

Greco-

catolică

Refor

mată 

Bapti

stă 

Pentic

ostală 

Adventistă de 

ziua a șaptea

Beica de 

Jos 

2251 1805 70 7 195 31 128 14

 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (78,18%), dar 

există și minorități de reformați (8,59%), penticostali (5,42%), romano-catolici (2,65%) și 

baptiști (1,26%). Pentru 2,47% din populație nu este cunoscută apartenența confesională. 
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Îndeletnicirile locuitorilor 

Principalele îndeletniciri ale populației se regăsesc în agricultură, creșterea animalelor 

(bovine, ovine, caprine), exploatarea și prelucrarea lemnului. 

 

Situația locuințelor 

O componentă importantă a resurselor dezvoltării rurale, cu impact direct asupra gradului 

de civilizație a localităților rurale, este infrastructura fizică. Mărimea locuinței rurale după 

suprafața locuibilă este aceeași ca în mediul urban, doar că aceasta este compusă în medie dintr-

un număr sensibil mai mare de camere, ceea ce asigură condiții ceva mai bune de locuire pentru 

gospodăriile din mediul rural. O altă trăsătură specifică a diferențierilor teritoriale ale fondului 

de locuințe din mediul rural o constituie forma de proprietate a locuințelor. Mediul rural, spre 

deosebire de mediul urban este caracterizat prin ponderea quasi-totală a locuințelor proprietate 

privată – îndeosebi a populației – și ponderea nesemnificativă a locuințelor proprietate publică.  

 

Fondul de locuințe 

Localitate An Număr total locuințe Suprafață locuibilă – mp 

Total Din care privat Total Din care 

privat 

Beica de Jos 2011 943 942 47607 47607

Beica de Jos 2005 920 915 36645 36422
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Economia locală 

Localita

te 

An Nr 

loc. 

perm

anent

e 

Loc.  

cu 

camer

e 

utiliz

ate în 

scopu

ri 

com., 

prof. 

Locuințe pe fond de 

proprietate 

Dispun de instalații Locuin

țe care 

au 

privat sta

t 

priv

at 

de 

grup

culte Alim

entare 

cu 

apă în 

locui

nță 

Canaliz

are 

rețea 

publică 

sau 

sistem 

propriu 

Instalaț

ie 

electric

ă 

Încălzir

e prin 

termofi

care 

sau 

central

ă 

termică

Bucătă

rie 

Beica 

de Jos 

2011 943 4 937 1 0 5 0 0 943 49 259

Beica 

de Jos 

2002 919 9 910 4 0 5 84 79 XX! 2 624

Beica 

de Jos 

1992 876  873 0 3 50 35 X22 i 777

 % 104,9  104,2 0 166,7 168 225,7 107,2 200 80,3

 

Structura economică sectorială din localitate 

Activități specifice zonei: 

- Agricultură (culturi de porumb, grâu, pășuni) 

- Zootehnie 

- Creșterea animalelor: bovine, ovine, caprine 

- Exploatarea și prelucrarea lemnului 

- Comerț 

- Construcții 

 

Situația unităților economice 

În momentul de față, la nivelul comunei Beica de Jos sunt înregistrate un număr 

aproximativ de 47 de societăți comerciale și persoane fizice autorizate, majoritatea activând în 
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domeniul comerțului, prelucrării lemnului, construcțiilor, creșterea animalelor și în domeniul 

agricol. Aceste companii însumează un număr de aproximativ 150 de angajați. 

 

Număr de unități active în: 

- Comerț – 6 

- Industria lemnului – 4 

- Creșterea animalelor / Zootehnie – 3 

- Construcții – 7 

 

Din numărul total de unități economice sunt: 

- unități mici/mijlocii (cu până la 49 angajați) – 16 

- unități mari (cu 50-249 angajați) – 1 

- Persoane Fizice Autorizate – 3 

 

Dezvoltarea economică în câteva sectoare ale economiei 
 

Industrie 

După evenimentele din anul 1989, procesul de tranziție s-a resimțit și în sectorul 

industrial, care a trecut de la un sistem puternic centralizat la promovarea liberei inițiative. 

Industria se caracterizează prin: 

- Industria de exploatare și prelucrare a lemnului - este una dintre cele mai dezvoltate 

ramuri industriale, în special datorită faptului că în această zonă a âării materia primă se 

găsește din abundență. 

- Activitatea de comerț - este activă prin prezența micilor magazine sătești și a 

comercianților de legume. Acest domeniu se confruntă însă cu o serie de probleme, 

printre care slaba capitalizare a societăților comerciale, nivelul redus al investițiilor de 

capital extern în economia locală, nivelul redus al câștigului mediu net pe salariat, lipsa 

unor comercianți en-gros și a magazinelor specializate și prețul ridicat al produselor de 

pe piață.  

  

Turism 

Zona este foarte frumoasă și poate fi valorificată prn dezvoltarea de servicii specifice 

activității de turism, în special de agroturism. Se pot înființa centre de echitație sau chiar se pot 

dezvolta sporturi mai deosebite, cum ar fi planorismul, trasee pentru autoturisme de teren, golf, 

drumeții, vânătoare, trasee de biciclete. Calendarul cultural al comunei este unul bogat și 
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atrăgător: baluri, discoteci, târguri, cor de femei, expoziție cu produse tradiționale. În Beica de 

Jos se organizează anual, de Sf Ilie, manifestarea „ Fii Satului”. În comună activează mai multe 

grupuri artistice, cele mai importante fiind grupurile vocale Graiul Neamului din satul Nadășa, 

Corul Dacic și Corul Urmașilor Dacilor din Șerbeni, Corul Datini Străbune din Sînmihaiu de 

Pădure și Ansamblul de Dansuri Populare din satul Beica de Jos. Pe lângă aceștia, viața 

culturală locală este promovată de rapsozii populari Cioabă Cătălin (poezii și cântece) și Bucin 

Vasile. 

 

Obiective turistice: 

- Biserica de lemn din satul Beica de Jos, cu hramul Sf. Nicolae se află în centrul satului 

și este construită din bârne de lemn de stejar și brad în formă de navă cu boltă. Anul 

contrucției nu se cunoaște cu exactitate, ci numai anul 1692 când a fost mutată din 

cimitirul de sus, numit românesc, în jurul căruia locuiau românii ortodocși. 

 

 

- Rezervația de arbori seculari – Pădurea Mociar. Pădurea de Stejari seculari de la 

Mociar prezintă un interes științific deosebit, datorită vârstei stejarilor, cuprinsă între 

400-500 de ani. Pădurea de stejari se întinde pe o suprafață de 48 ha, cu o densitate de 

10 stejari multiseculari la hectar, cu diametre medii cuprinse între 1,5-2,0 m și înălțimi 
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de 23 m. Vitalitatea arborilor este redusă, fructificația foarte slabă, la intervale de 10-15 

ani, cu semințe sterile. Majoritatea arborilor sunt uscați.  

 

 

- Muzeul – Biserica de lemn din satul Nadășa. Momentul ridicării acestei biserici este 

indicat de o inscripție încrestată în peretele altarului: ”Acestă mănăstire sau făcut 1712 

cându au fostu fometia de mâncau păducele și coje de alun și coje de ulmu și papură și 

chijdi și coceni de cucu(ruz).” La stânga textului se poate citi ”Văleat 7227”, adică anii 

1718-19 după Cristos. 
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- Alte biserici de pe teritoriul comunei 

- ”Satul Dacic”, din satul Șerbeni. Satul Dacic este un proiect aflat în plină desfășurare 

ce se va constitui într-un Muzeu pentru locuit în care participanții la programe vor avea 

prilejul să trăiască istoria pe viu. Vor pytea să locuiască, să mănânce, să muncească și 

să se distreze așa cum au făcut-o strămoșii noștri. 

- Muzeul satului din Șerbeni- inaugurat în anul 2020 cu prinde artefacte casnice și 

industriale din toate satele comunei. 

 

- Turismul cinegetic este favorizat de menținerea unei faune cinegetice valoroase de 

cervide, urside și suite, dintre care, fără a se afecta echilibrul ecologic la nivelul 

speciilor, se pot recolta, într-un cadru perfect controlat și organizat, exemplare de 

excepție. Pădurile din jurul comunei adăpostesc o faună bogată, oferind posibilitatea 

organizării unei tabere de vânătoare. 
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- Turismul rural / agroturismul. Din punct de vedere al efectelor pe care îl are asupra 

gospodăriilor țărănești, agroturismul apare ca o variantă a dezvoltării mediului rural, 

mai ales în zonele cu condiții grele de viață, slab dezvoltate. Valorificarea potențialului 

natural și a tradițiilor bine conservate constituie baza dezvoltării agroturismului local. 

Apele de pe teritoriul comunei oferă posibilitatea amenajării unor locuri pentru pescuitul 

sportiv sau amenajarea unor locuri de agrement pentru locuitorii orașelor apropiate 

(Reghin, Târgu Mureș). 

 

 

Forța de muncă 

 

 

 Populația ocupată 

 

 Principalele activități: 

- Agricultură 

- Zootehnie 

- Creșterea animalelor: bovine, ovine, caprine 

- Exploatarea și prelucrarea lemnului 

- Forța de muncă salariată 

 

Cauzele care au determinat reducerea numărului populației active sunt reducerea vârstei 

medii de pensionare și creșterea numărului persoanelor care urmează o instituție de învățământ 

superior și implicit își prelungesc perioada de inactivitate. 

Numărul de salariați în comuna Beica de Jos: aproximativ 150. 
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Șomajul. Un fenomen îngrijorător îl reprezintă incidența șomajului în rândul tinerilor, cu 

o valoare de aproximativ 30% din totalul șomerilor. Îmbătrânirea populației și creșterea ratei 

dependenței, scăderea numărului populației active și creșterea șomajului datorat proceselor de 

restructurare dar și a ineficienței sistemului de formare profesională care să răspundă cerințelor 

pieței forței de muncă, sunt fenomene care impun adoptarea de strategii în domeniul dezvoltării 

resurselor umane, care să sprijine reformele din acest domeniu, strategii care să acopere atât 

sfera educațională și  a formării profesionale cât și pe cea a ocupării populației. 

Strategia de îmbunătățire a situației populației trebuie să aibă ca obiective: creșterea 

natalității, reducerea mortalității, asigurarea unei fertilități constante în timp la pragul de 

înlocuire a generațiilor, reducerea incidenței bolilor și a deceselor, creșterea numărului de 

locuitori, atragerea persoanelor tinere pentru a se stabili în localitate. 

  

 Principalele preocupări ale oamenilor din comună sunt: 

- Agricultură 

- Zootehnie 

- Creșterea animalelor: bovine, ovine, caprine 

- Exploatarea și prelucrarea lemnului 

 

Oportunitățile de investiții în acest domeniu se referă la înființarea de societăți agricole, 

puncte de colectare de fructe de pădure și ciuperci, puncte de prelucrare primară a plantelor 

medicinale. Solul este foarte bun și pentru pomicultură, soiuri cu mare productivitate fiind 

mărul, părul, prunul. O altă ramură de activitate este apicultura, de altfel în comună există 300 

de albine de albine. Și sectorul zootehnic este bine dezvoltat, bovine sunt 400 de capete, ovine 

4000 de capete, capre 100 de capete, păsări 10.000 capete, porcine 3000 de capete și cabaline 

200 de capete. Și acest efectiv de animale poate fi valorificat prin înființarea unui punct de 

colectare a produelor animaliere rezultate, un abator sau microferme pentru creșterea numărului 

de animale.  

 

Producția agricolă primară 

Producția obținută la principalele culturi (tone), în anii 1999 și 2014: 

Localitate An Grâu și porumb Porumb Cartofi Sfeclă de zahăr Legume 

Beica de Jos 2014 350 1000 600 0 300

Beica de Jos 1999 200 821 725 135 386
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Numărul animalelor pe specii: 

Localitate An Bovine Porcine Ovine Păsări 

Beica de Jos 2014 539 1214 2709 8760

Beica de Jos 2000 488 1131 2539 8270

 

Suprafața totală după modul de folosință a terenului (ha): 

Localitate An Suprafață 

totală 

Suprafață 

agricolă 

Din suprafață agricolă: 

Beica de Jos 2014 4546 3478 1000 1250 1228 0 0

Beica de Jos 2005 4558 3515 1800 687 928 0 0

 

Forța de muncă în agricultură 

Este de remarcat faptul că scăderea numărului de salariați din agricultură s-a produs pe 

fondul restrângerii sectorului de stat din acest domeniu, având ca urmare încetarea activității 

unor societăți sau reducerea efectivelor de salariați ale acestora (IAS, SMA, complexe 

zootehnice, etc.). 

Din totalul populației comunei Beica de Jos un procent de 70% lucrează în sectorul 

agricol. Din acesta: 

- Stat – 0% 

- Privat – 100% 

 

Silvicultura 

Pădurile reprezintă sisteme biologice productive care furnizează materia primă necesară 

industriei lemnului, constituind totodată o importantă sursă de energie. În plus pădurile 

constituie un habitat pentru numeroasele specii de animale și plante. 

Pădurile cuprind terenurile acoperite cu arbori și arbuști forestieri, care își creează un 

mediu specific de dezvoltare biologică și constituie componenta direct productivă a fondului 

forestier. Pădurile sunt clasificate după marile grupe de specii în păduri de rășinoase, fag, stejar, 

diverse specii tari și diverse specii noi. 

Reproducția resurselor forestiere este caracterizată prin suprafețele împădurite 

(introducerea în circuitul productiv a unor suprafețe de teren pe care anterior nu a existat 

vegetație forestieră) și suprafețele reîmpădurite (reintroducerea în circuitul productiv a unor 
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suprafețe despădurite și neregenerate total sau parțial pe cale naturală). Astfel, o activitate bine 

reprezentată este creșterea de puieți în pepiniera proprie. 

Suprafețele pe care se execută tăieri ale arborilor în vederea valorificării lor sunt 

reprezentate de suprafețele pe care se taie arbori în vederea asigurării unor condiții optime de 

dezvoltare a arboratelor și de suprafețele de pe care se extrag arborii rupți de vât, rupți de 

zăpadă, cei cu fenomen de uscare în masă, suprafețele defrișate în vederea executării de 

construcții și drumuri. Fructele de pădure, ciupercile și plantele medicinale constituie potențiale 

surse de venituri pentru proprietarii de păduri. 

 

Suprafața totală (ha) după modul de folosință a terenului: comparație între anii 1999, 2005 

și 2014 

Localitate An Supr

afață 

totală 

Suprafață 

agricolă 

Din suprafața agricolă 

Arabil Pășuni Fânețe Vii, 

pepiniere 

Livezi, 

pepiniere

Beica de Jos 2014 4546 3478 1800 686 992 0 0

Beica de Jos 2005 4558 3415 1800 687 928 0 0

Beica de Jos 1999 4558 3416 1800 678 934 0 4

 

Se observă o creștere a suprafețelor destinate pășunatului în anul 2005 în detrimentul 

suprafețelor ocupate de livezi și pepiniere pomicole.  

Exploatațiile nu au terenuri comasate și ca atare nu diferă foarte mult de gospodării 

țărănești clasice. Gradul de organizare a agriculturii este deci foarte slab și necompetitiv într-o 

economie de piață concurențială. 
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AMENAJAMENTUL PASTORAL 2020, conform Ordin nr. 544 
din 21 iunie 2013 

 

 

Metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte şi toate 

reglementările legale în vigoare. 

Amenajamentul pastoral este o lucrare cu caracter complex, care are ca scop 

reglementarea procesului de producţie al pajiştilor permanente, după care se conduce întreaga 

activitate pastorală. 

Reprezintă documentaţia care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice şi economice 

necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor (H.G. 1064/2013, art.1 lit. a). 

Actualizarea proiectelor de amenajamente pastorale se realizează la o perioadă de 10 ani. 

Pentru punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul public al comunelor, oraşelor, 

respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, unităţile administrativ-

teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza cererilor 

crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie 

contracte de concesiune / închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, 

proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă cuprinsă între 7 şi 

10 ani. 
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Folosirea şi exploatarea pajiştilor se face cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de 

mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (Legea 86/2014). 

Definiţii de termeni utilizaţi în studiu, conform legislaţiei în vigoare: 

- păşuni şi fâneţe - suprafeţe agricole înscrise în actele de proprietate cu aceste categorii 

de folosinţă, care sunt destinate producerii de furaje, iarbă şi alte plante erbacee pentru 

animale, recoltate prin cosire sau valorificate prin păşunare; 

- unitate vită mare (UVM) - unitate de măsură standard stabilită pe baza necesarului de 

hrană al fiecărei specii de animale, care permite conversia diferitelor categorii de 

animale; 

- utilizator de păşuni şi fâneţe - crescător de animale persoană fizică având animale 

înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) / crescător de animale, orice tip de 

persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor 

Codului civil, având animale proprii sau ale membrilor, înscrise în RNE, care desfăşoară 

activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă pajişti, conform clasificării statistice 

a activităţilor economice în Comunitatea Europeană pentru producţia vegetală şi 

animală (H.G. 1064/2013, art. 1 lit. C), care deţine legal dreptul de folosinţă asupra 

suprafeţei agricole şi care valorifică păşunea prin păşunare cu efective de animale aflate 

în proprietatea sa sau prin cosire cel puţin o dată pe an; 

- Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) - colecţia de date în format electronic care 

cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România; 

- deţinători de pajişti - titularii dreptului de proprietate, ai altor drepturi reale asupra 

acestora sau cei care, potrivit legii civile, au calitatea de posesori ori deţinători ai 

pajiştilor; 

- schimbarea destinaţiei suprafeţelor de pajişte - schimbarea categoriei de folosinţă a 

pajiştilor / scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă 

pajişte; 

- amenajament pastoral - documentaţie care cuprinde măsurile tehnice, organizatorice şi 

economice necesare ameliorării şi exploatării pajiştilor; 

- capacitate de păşunat - reprezintă numărul de animale care pot fi hrănite pe suprafaţa de 

1 ha de pajişte în întreaga perioadă de păşunat, se exprimă în unităţi vită mare (UVM) 

la hectar şi se determină prin raportarea producţiei efective la necesarul de furaje pentru 

1 UVM. 

- activitate agricolă ce se desfăşoară pe pajişti: 

- creşterea bovinelor de lapte (grupa 014, clasa 0141); 

- creşterea altor bovine (grupa 014, clasa 0142); 
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- creşterea cailor şi altor cabaline (grupa 014, clasa 0143); 

- creşterea ovinelor şi caprinelor (grupa 014, clasa 0145). (Regulamente CE). 

În prezent, majoritatea suprafeţelor de pajişti sunt neîntreţinute corespunzător. 

Nu prezintă muşuroaie, dar puţine parcele sunt curăţate de resturi de vegetaţie ierboasă 

nepăşunate, de vegetaţie toxică sau dăunătoare, de plante cu grad redus de consumabilitate şi 

vegetaţie lemnoasă de dimensiuni mici (Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa canina). 

Zonele neproductive cu tufărişuri, de pe pârâurile seci şi marginile de pădure, tind să se 

extindă spre interiorul pajiştilor, mai ales cu vegetaţie lemnoasă. 

Descrierea unor tipuri de pajişti caracteristice arealului studiat în comuna Beica de Jos: 

 Pajiştile de Agrostis capillaris (A. tenuis) (iarba-câmpului). 

Răspândire şi ecologie - ocupă cele mai mari suprafeţe în zona de deal şi cea 

montană inferioară, începând de la altitudinea de 200 - 300 m până la peste 1.200 m, 

din subzona stejarilor şi gorunului până în subetajul fagului şi al amestecurilor de fag 

cu răşinoase. În teritoriu se disting pajişti de Agrostis capillaris de productivitate bună 

pe terenuri plane sau uşor înclinate cu soluri mai bogate şi pajişti cu productivitate 

mijlocie pe terenuri cu înclinaţie mare şi expoziţii însorite pe soluri mai sărace acide. 

Agrostis capillaris este o graminee valoroasă din punct de vedere furajer, cu grad ridicat 

de consumabilitate. 

Soluri - brune argiloiluviale, brune luvice, luvisoluri albice, brune eumezobazice cu 

reacţie slab acidă până la neutre pentru pajiştile mai bune şi puternic acide pentru cele 

de productivitate mijlocie. 

Vegetaţia are în componenţă numeroase specii cu valoare furajeră ridicată, dar şi 

specii nevaloroase, dăunătoare şi toxice. Adesea, aceste pajişti sunt invadate şi de 

vegetaţie lemnoasă dăunătoare, ca: păducelul (Crataegus monogyna), porumbarul 

(Prunus spinosa), măceşul (Rosa canina), în zone mai uscate şi alunul (Corylus 

avellana), carpenul (Carpinus betulus), mesteacănul (Betula pendula) în zone mai 

umede. 

Valoarea pastorală a pajiştilor de Agrostis capillaris este bună, ajungând la o 

producţie de 10-15 t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 1,0-1,2 UVM/ha. 

A doua categorie de pajişti de acest tip, cu productivitate mijlocie, are o valoare 

pastorală mijlocie cu 5,0-7,5 t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 0,5-0,8 UVM/ha. 

 

 Pajiştile de Festuca rupicola (F. sulcata) (păiuş de silvostepă) 

Răspândire şi ecologie - în arealul pădurilor de stejar pedunculat din Podişul 

Transilvaniei în subzona pădurilor de cer şi gârniţă din Dealurile Vestice până la cca 
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600 m altitudine, pe versanţi slab până la moderat înclinaţi, pe toate expoziţiile la 

altitudini mai joase şi numai însorite la altitudini mai mari. 

Soluri - predominante sunt cernoziomuri cambice, soluri cenuşii, brune 

argiloiluviale, rendzine, regosoluri, erodisoluri. 

Vegetaţia este dominată de numeroase specii nevaloroase, dăunătoare şi toxice 

(alior, scaieţi, pelin,etc.), care diminuează mult calitatea acestor pajişti. 

Valoarea pastorală şi productivitatea este slabă-mijlocie, cu o producţie de 3,5-6 

t/ha MV şi o capacitate de păşunat de 0,4-0,6 UVM/ha. 

 

 Pajiştile degradate de Botriochloa ischaemum (bărboasă) 

Răspândire şi ecologie - cele mai răspândite tipuri de pajişti derivate din cele de 

Festuca valesiaca şi Festuca rupicola, ca efect al păşunatului abuziv, neraţional şi al 

eroziunii solului, din Podişul Moldovei, Depresiunea Transilvaniei, Podişul Dobrogei 

cât şi al unor enclave din Dealurile Olteniei şi Banatului. Botriochloa ischaemum este o 

specie oligotrofă, xerofită din zona de stepă până în subetajul gorunului şi chiar al 

fagului, pe coastele însorite, moderat până la foarte puternic înclinate, cu grade diferite 

de eroziune ale solului. 

Soluri - dominante - regosolurile, solurile brune argiloiluviale, brune luvice şi 

luvisoluri albice. 

Vegetaţia acestui tip de pajişte derivată este frecvent invadată de buruieni, specii 

dăunătoare şi toxice (alior, lumânărică, scaieţi, pelin, pojarniţă, etc.). 

Valoarea pastorală şi productivitatea este foarte slabă, cu producţii de 1,5-5 t/ha 

MV, în funcţie de intensitatea degradării, cu o capacitate de păşunat în jur de 0,3-0,4 

UVM/ha. 

Pe teritoriul păşunilor se găsesc doar arbuşti izolaţi, de diferite dimensiuni, din 

speciile Crataegus monogyna (Păducel), Prunus spinosa (Porumbar), Rosa canina 

(Măceş). Păducel şi porumbar se află pe suprafaţa unor păşuni şi sub formă de pâlcuri 

răzleţe de dimensiuni mai mici (20 - 30 cm h), roase de animale, cu diferite întinderi dar 

şi rare exemplare de păducel de 2 - 3 m. Mai ales în zonele cu pârâuri seci sau cu mici 

izvoare, cresc şi rare exemplare de Prunus cerasifera (Corcoduş), Salix caprea (Salcie), 

iar pe unele zone mai nisipoase creşte în pâlcuri mici Robinia pseudoaccacia (Salcâm). 

Pe liziera pădurilor din vecinătatea unor parcele există tendinţa de înaintare a vegetaţiei 

forestiere pe suprafaţa păşunilor. 

O parte din pajişti sunt păşunate de taurinele din localităţile UAT-ului Beica de Jos, 

iar altă parte de ovine și caprine. 
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Factori limitativi în majoritatea pajiştilor sunt reprezentaţi de factori naturali 

(eroziuni eoliene, alunecări în trepte mici), mai ales în zonele din jurul pârâurilor seci 

sau active, suprapăşunatul, accesul la păşune (cărări bătătorite şi numeroase în unele 

zone) mai ales pe zonele cu pantă mai mare, starea precară a aducţiunilor de apă din 

izvoare şi a adăpătorilor. 

Amenajamentul pastoral trebuie să respecte codul de bune practici agricole şi să fie 

în concordanţă cu condiţiile pedoclimatice ale arealului unde se află amplasată pajiştea. 

În scopul protejării acestor ecositeme naturale şi a biodiversităţii lor deosebite sunt 

necesare următoarele măsuri: 

- a nu se efectua fertilizări sau alte lucrări de întreţinere în pajişti şi fâneţe naturale, 

în perioada înfloririi plantelor; 

- a nu se efectua lucrări când solul este prea umed pentru a nu determina apariţia 

proceslor degradării solului prin compactare excesivă, cu numeroase consecinţe 

negative şi asupra organismelor care trăiesc în sol; 

- a se salva şi proteja arborii mari solitari şi arbuştii existenţi, deoarece asigură hrană 

şi adăpost vieţuitoarelor sălbatice; 

- a proteja păşunile naturale; se vor cosi doar dacă este necesar şi în nici un caz nu se 

vor ara; păşunile degradate se vor însamânţa în solul nearat utilizând semănători 

dotate cu brăzdare adecvate; 

- a se lăsa, prin rotaţie, suprafeţe necosite pe pajişti şi fâneţe; este indicat să se facă 

parcelări, şi la 3-4 ani o parcelă sa fie lasată necosită, pentru reînsămânţare naturală 

completă; 

- cosire manuală unde terenul are stare de umiditate ridicată şi, mai ales în luncile 

inundabile, unde este practic imposibilă utilizarea maşinilor agricole; 

- eliminarea păşunatului pe păşunile îmbătrânite, degradate, pe cele proaspăt 

însămânţate în scopul regenerării; păşunatul nu se practică în păduri, pe coastele 

dealurilor acoperite cu arbuşti sau altă vegetaţie specifică, în zone protejate din jurul 

lacurilor şi râurilor, chiar dacă acest lucru nu este economic; 

- păşunatul se va practica cu număr redus de animale, în special de oi, pe coastele 

dealurilor, pe pantele malurilor lacurilor şi râurilor, în zonele nisipoase sau cu soluri 

calcaroase; 

- suprapăşunatul este interzis; este necesar să se asigure un raport optim între numărul 

de animale, suprafaţa şi calitatea paşunii; 
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- este necesar ca vara, la stâne, locul pentru muls şi înoptare a animalelor să fie 

schimbat la 3-4 zile, pentru a evita supraîngrăşarea terenului şi pentru a se asigura 

îngrăşarea uniformă (târlire); 

- pe fâneaţă, primavara, imediat după topirea zapezii, balegarul bine putrezit se va 

împrăştia în strat cât mai uniform; odată cu această operaţie se poate realiza şi 

supraînsămanţarea cu seminţe din specii de leguminoase sau graminee valoroase, 

cu recomandare specială pentru trifoiul alb, încorporate în masa de fertilizant 

natural; 

- îngrăşarea păşunilor si fâneţelor se va face numai cu îngrăşăminte organice naturale 

şi se va face în fiecare an; pentru a evita acidificarea solului şi pentru a evita 

fenomenul de sălbăticire a florei (acest fenomen este prezent numai la munte), ciclul 

varat – iernat nu trebuie întrerupt, se va practica o încărcătură echilibrată de animale 

la hectar; 

- pentru fertilizare se va evita folosirea bălegarului care conţine rumeguş utilizat ca 

aşternut pentru animale datorită acidităţii pe care acesta o determină; 

- în cazul cositului mecanizat, să se evite rănirea animalelor şi păsărilor, care adesea, 

se ascund în zonele necosite, prin începerea cositului de la mijiocul câmpului spre 

margini şi prin dotarea utilajelor cu dispozitive de alarmă. 

- Durata sezonului de păşunat este determinată în primul rând de durata perioadei de 

vegetaţie: 

- câmpie: 190 – 210 zile la irigat (aprilie – octombrie) sau 100 – 150 zile la neirigat; 

- dealuri: 140 – 180 zile (mai – septembrie); 

 

Când păşunatul este organizat pe parcele, se recomandă să nu se depăşească o 

perioadă de 6 zile pe aceeaşi parcelă, pentru a favoriza procesul de otăvire, pentru a nu 

se bătători solul şi a micşora pericolul îmbolnăvirii animalelor cu paraziţi intestinali, 

care după primele zile trec în stadiul de invazie. Ţinând cont de caracteristicile climei 

în zona colinară a UAT- ului Beica de Jos, durata sezonului de păşunat este de cca 180 

zile, din a doua decadă a lunii aprilie, până în a doua decadă a lunii octombrie, depinde 

şi de specificul vremii în fiecare an. 

Modul de organizare a păşunatului se stabileşte prin hotărâre a Consiliului local . 

Încetarea păşunatului se face cu 3 – 4 săptămâni (20 – 30 zile) înainte de apariţia 

îngheţurilor permanente la sol sau, de Sf. Dumitru (26 octombrie). 
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Numărul ciclurilor de păşunat 

Ciclul de păşunat este intervalul de timp în care iarba de pe aceeaşi parcelă de exploatare, 

odată păşunată, se regenerează şi devine din nou bună pentru păşunat. 

Numărul ciclurilor de păşunat este în funcţie de condiţiile climatice şi staţionale de sol, 

de compoziţia floristică şi de capacitatea de regenerare a pajiştilor. 

În zona montană, de la 600 – 800 m altitudine durata optimă a sezonului de păşunat care 

este de 160 zile, scade cu cca 7,5 zile cu fiecare 100 m altitudine, ajungând la 2200 – 2400 m, 

la numai 40 de zile. Pe păşunile pe cele de deal 3 – 5 cicluri de păşunat şi la câmpie 2 - 3 cicluri 

în condiţii de neirigare şi de 5 - 7 cicluri (rotaţii) de păşunat în condiţii de irigare. 

 

Fâneţele 

Suprafeţele ce nu se păşunează şi se utilizează pentru producerea de fân, se vor cosi în 

momentul optim pentru a asigura cantitatea maximă de nutrienţi, cu excepţia celor care sunt 

sub angajamente. 

 

Capacitatea de păşunat 

Stabilirea capacităţii de păşunat se va face prin împărţirea producţiei totale de masă verde 

cu raţia necesară unei unităţi vită mare. 

Se recomandă 65 kg masă verde / zi / cap pentru 1 UVM (din care consumate efectiv 50 

Kg / cap / zi). 

Conversia în UVM a speciilor de animale: 

Categoria de animale Coeficientul de 
conversie 

Capete/UVM 

Tauri, vaci şi alte bovine de mai mult de 2 ani, 
ecvidee de mai mult de 6 luni 

1,0 1,0 
 

Bovine între 6 luni şi 2 ani 0,6 1,6 
Bovine de mai puţin de 6 luni 0,4 2,5 

 
Ovine 0,15 6,6 
Caprine 0,15 6,6 

 

Principalele măsuri de creştere cantitativă şi calitativă a producţiei pajiştilor se bazează 

pe înlăturarea sau diminuarea efectului factorilor limitativi ai productivităţii acestora. 

Pentru determinarea măsurilor şi tehnologiilor de îmbunătăţire adecvate trebuie să se 

stabilească în prealabil, cu exactitate, cauzele degradării pajiştii respective, deoarece aplicarea 

oricărei măsuri de îmbunătăţire a covorului vegetal fără a se îndepărta cauzele degradării lui, 

conduce la unele rezultate bune, valabile doar pe termen scurt. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE a comunei Beica de Jos, 2021 – 2027 
 

42 

Măsurile ameliorative generale care se aplică pe toate pajiştile afectate de diferiţi factori 

limitativi ai producţiei sunt: 

- eliminarea excesului de umiditate; 

- combaterea eroziunii de adâncime şi alunecărilor solului; 

- corectarea reacţiei solului (acidităţii, respectiv alcalinităţii) prin lucrări de amendare; 

 

Măsurile de suprafaţă de îmbunătăţire a pajiştilor cuprind: 

- lucrările de întreţinere a pajiştilor ce constau în curăţirea de muşuroaie de orice 

provenienţă, de vegetaţia ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă şi de pietre, nivelarea 

nanoreliefului, împrăştierea dejecţiilor (rămase în urma păşunatului sau după fertilizarea 

organică), aerarea covorului vegetal; 

- îmbunătăţirea regimului de nutriţie a plantelor printr-o fertilizare corespunzătoare; 

- supraînsămânţarea pajiştilor. 

 

Măsurile de refacere radicală a covorului ierbos constau în: 

- curăţirea de muşuroaie, de vegetaţia ierboasă şi lemnoasă nevaloroasă şi de pietre; 

- distrugerea vechiului covor vegetal degradat; 

- îmbunătăţirea regimului de nutriţie a plantelor printr-o fertilizare corespunzătoare; 

- pregătirea patului germinativ; 

- reînsămânţarea cu amestecuri de plante furajere productive şi cu valoare furajeră 

ridicată; 

- întreţinerea pajiştii nou înfiinţate. 

 

Pentru realizarea unor producţii mari de furaje şi de o calitate corespunzătoare, covorul 

ierbos al pajiştilor permanente (naturale şi seminaturale) şi temporare (semănate) necesită a fi 

susţinut prin fertilizare (organică şi/sau chimică) şi după caz corectarea reacţiei solului prin 

amendare. Cel mai important factor de degradare a covorului ierbos este lipsa sau excesul de 

elemente fertilizante din care se remarcă azotul, fosforul şi potasiul (NPK). 

Pentru realizarea unei tone de substanţă uscată (SU) echivalentul a 4-5 tone de iarbă prin 

recoltă (fân sau iarbă păscută), din sol se extrag în medie 20 – 25 kg N, 2 – 3 kg P, 22 – 25 kg 

K şi 4 – 5 kg calciu. 

Prin fertilizare adecvată se pot îmbunătăţi pajiştile de deal şi munte cu climat mai umed 

care sunt dominate de Nardus stricta (ţăpoşică, părul porcului) ce pot deveni pajişti mai 

valoroase de Agrostis capillaris, Festuca rubra, Alopecurus pratensis, Poa pratensis şi altele. De 

asemenea, fertilizarea în limite optime şi proporţie adecvată contribuie la menţinerea unui 
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echilibru între gramineele şi leguminoasele perene din pajişti cât şi la supravieţuirea speciilor 

noi introduse prin supraînsămânţare în covorul ierbos sau reînsămânţare în cazul pajiştilor 

semănate sau temporare. 

Târlirea tradiţională normală, confirmată ştiinţific, se face cu oile şi anume 2 – 3 nopţi 1 

oaie adultă / mp pe păşuni cu covor ierbos corespunzător şi 4 – 6 nopţi 1 oaie / mp pe păşunile 

degradate, care în zona montană sunt invadate de Nardus stricta (părul porcului, ţepoşică). 

Depăşirea acestui prag de 6 nopţi, în toate situaţiile duce la supratârlire, cu întreg cortegiul de 

dezechilibre grave ale covorului ierbos şi ale celorlalţi factori de mediu. 

Cercetări mai recente au dovedit că este posibil a se târli până la 50 % din suprafaţa 

atribuită unei turme de animale cu condiţia aplicării unor erbicide pentru distrugerea covorului 

ierbos degradat, urmată de supraînsămânţare cu ierburi perene şi fertilizare cu îngrăşăminte 

chimice fosfatice. Concret, pe o păşune degradată de ţepoşică se aplică 5 l/ha Roundup 

(glifosat), diluat în 150 litri de apă, utilizând pentru stropire o pompă de spate după care la 2 

săptămâni se supraînsămânţează cu un amestec calculat pentru 1 hectar de 270 kg superfosfat 

(18 % P2O5) împreună cu 25 kg graminee (Festuca rubra, Festuca pratensis, Phleum pratense, 

Lolium perenne, Dactylis glomerata, Agrostis capillaris şi altele) şi 5 kg leguminoase perene 

(Trifolium repens, Trifolium hybridum, Lotus corniculatus, etc.), revenind 3 kg amestec 

complex la 100 mp, după care se efectuează o târlire redusă la numai 2 nopţi 1 oaie/mp sau 1 

vacă/6 mp. La fiecare stână ar trebui să existe şi amestecuri complexe de ierburi perene cu 

îngrăşăminte chimice fosfatice, păstrate în pungi de polietilenă care să fie aplicate pe târle cu 1 

– 2 zile înainte de a fi mutate în alt loc. 

Îngrăşămintele organice sunt produse naturale care conţin elemente fertilizante (nutritive) 

pentru plante, în diferite proporţii şi cantităţi mari de substanţe organice, având o veche utilizare 

în agricultură. 

Gunoiul de grajd este un îngrăşământ de bază folosit în agricultură, fiind alcătuit dintr-un 

amestec de dejecţii provenite de la animale şi materialul folosit ca aşternut. Conţinutul mediu 

în elemente fertilizante a acestui tip de îngrăşământ este de: 0,55 % N; 0,22 % P2O5; 0,55 % 

K2O şi 0,23 % CaO. Calitatea gunoiului de grajd depinde de specia de animale de la care 

provine, cel mai bogat în elemente fertilizante fiind gunoiul de ovine urmat de cabaline şi 

bovine, iar cel mai sărac este cel rezultat de la porcine. Depozitarea şi fermentarea gunoiului de 

grajd se face în platformă pentru gunoi. Fermentarea durează 3 – 5 luni, timp în care se pierde 

25 – 30% din greutatea iniţială a gunoiului. Gunoiul de grajd influenţează favorabil însuşirile 

fizico-chimice ale solului, măreşte permeabilitatea solurilor grele şi coeziunea celor nisipoase, 

contribuie la afânarea şi încălzirea solurilor, îmbunătăţeşte reacţia solului. Este un îngrăşământ 

universal, întrucât poate să fie administrat pe toate solurile la majoritatea plantelor cultivate şi 
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pe toate tipurile de pajişti şi se aplică atât la suprafaţa pajiştilor naturale cu covor ierbos 

corespunzător, cât şi prin încorporare înainte de desţelenire şi înfiinţarea pajiştilor semănate. 

Aplicarea gunoiului de grajd bine fermentat (3 - 5 luni în platformă) la suprafaţa terenului, 

toamna târziu sau primăvara devreme în cantităţi de 20-30 t/ha se face frecvent pe fâneţele 

naturale din apropierea gospodăriilor. Gunoiul de grajd este mai bine valorificat când se 

administrează împreună cu doze mici de îngrăşăminte chimice. Efectul fertilizării cu gunoi de 

grajd durează în medie 3 - 5 ani. 

Gunoiul de păsări este un alt îngrăşământ organic complet, cu acţiune rapidă. Compoziţia 

chimică depinde de specia de păsări de la care provine fiind în medie de 1,7 % N; 1,6 % P2O5; 

0,9 % K2O şi 2 % CaO. Pentru a evita pierderea azotului în timpul păstrării se depozitează în 

şoproane, în straturi subţiri şi se stropeşte cu lapte de var. Se aplică toamna în cantitate de 1 – 

1,5 t/ha sau în timpul perioadei de vegetaţie a pajiştilor. 

Compostul este un alt îngrăşământ organic solid care provine din resturile adunate în 

gospodărie (paie, pleavă, frunze, cenuşă, gunoaie menajere) ce se depistează în platformă, se 

umectează, se îndeasă şi se lasă să fermenteze o perioadă dublă decât gunoiul de grajd, respectiv 

6 – 10 luni. Odată cu umectarea din când în când se adaugă var şi superfosfat. Compostul se 

consideră fermentat atunci când a devenit brun şi sfărâmicios, după care se trece prin ciururi cu 

ochiuri de 1,2 – 2 cm şi se administrează toamna în cantitate de 20 – 25 t/ha pe pajiştile naturale. 

Aplicarea îngrăşămintelor organice solide se face cu maşinile de împrăştiat gunoi de grajd 

şi alte utilaje specifice.  

Tulbureala este un îngrăşământ organic semilichid care se obţine de la adăposturile de 

taurine prevăzute cu sistem de evacuare hidraulică a dejecţiilor sau tabere de vară cu pardoseală 

de ciment, spălare cu jet de apă şi colectare într-un bazin acoperit. În aceste bazine tulbureala 

formată din urină, dejecţii solide şi apa de spălare fermentează 3– 4 săptămâni după care se 

administrează folosind 200 – 400 hl/ha. Îngrăşămintele semilichide bogate în azot şi potasiu se 

aplică pe pajiştile permanente în doze de maximum 150 m3/ha, împreună cu 30 kg/ha P2O5, 

elementul nutritiv deficitar. Capacitatea bazinelor colectoare se calculează în funcţie de 

numărul de animale considerându-se câte 7 – 8 m3 pentru o unitate vită mare. Pe păşuni din 

motive sanitar-veterinare, doza nu trebuie să depăşească 25-30 m3/ha la o aplicare. Păşunatul 

este permis numai după o perioadă de 4 - 5 săptămâni pentru “sterilizarea păşunii” de agenţi 

patogeni, sub acţiunea razelor solare. 

Urina şi mustul de grajd sunt îngrăşăminte lichide, formate din urina animalelor, respectiv 

mustul care se scurge din platforma de gunoi în timpul fermentării. Aceste produse se 

colectează în bazinele amplasate la capătul grajdurilor şi platformelor de gunoi, bazine care se 

acoperă, iar la suprafaţa lichidului se toarnă un strat de ulei rezidual gros de 3 – 5 mm, pentru 
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a evita pierderea azotului. La urină azotul se găseşte sub formă de uree, acid uric şi acid hipuric. 

Urina şi mustul de grajd sunt îngrăşăminte unilaterale, fiind mai bogate în azot potasiu şi sărace 

în fosfor şi calciu. Urina conţine în medie 1 – 1,5% N; 1,3 – 1,6% K2O şi 0,3% P2O5 iar mustul 

de 3 ori mai puţin din aceste substanţe nutritive. Înainte de aplicare urina sau mustul de bălegar 

se diluează cu cel puţin 2 ori pe atâta apă, dacă se aplică în timpul vegetaţiei pentru a nu arde 

plantele. Astfel, 10 t/ha urină se diluează cu 20 – 30 t/ha apă pentru diluare rezultând 30 – 40 

t/ha (~ 250 – 350 hl/ha) care se poate aplica în special pe fâneţe. Urina şi mustul se transportă 

şi nediluate, în remorci - cisterne (vidanje) şi după împrăştiere pe sol (100 – 150 hl/ha) se 

încorporează prin arătura de bază înainte de înfiinţarea pajiştii semănate. 

Introducerea îngrăşămintelor fosfatice este necesară pentru completare, întrucât dejecţiile 

animalelor sunt mai bogate în azot şi potasiu şi mai sărace în fosfor, element de bază prin care 

se susţin în continuare leguminoasele şi fixarea azotului atmosferic. 

Îngrăşăminte chimice - datorită resurselor insuficiente de îngrăşăminte organice pentru 

îmbunătățirea pajiştilor şi a caracteristicilor care le au, respectiv conţinut redus de elemente 

fertilizante în cantităţi mari de material (gunoi, compost, tulbureală, etc.) care măresc 

cheltuielile de transport şi aplicare, suntem nevoiţi să facem adesea apel la îngrăşămintele 

chimice mai uşor de administrat la distante mari de ferma în condiţii naturale mai greu 

accesibile. 

Folosirea îngrăşămintelor chimice pe pajişti a produs o adevărată revoluţie verde prin 

sporuri mari de producţie de iarbă şi calitatea furajelor, reflectate şi în creșterea numărului de 

animale şi al producţiilor acestora la unitatea de suprafaţă din fermele zootehnice. Aplicarea 

îndelungată şi în cantităţi mari a îngrăşămintelor chimice pot avea şi efecte negative cum ar fi 

acidifierea solului, poluarea mediului cu nitriţi şi nitraţi, perturbarea activităţii 

microorganismelor din sol, dezechilibre de nutriţie la animale, reducerea biodiversităţii şi altele. 

 

Căile de acces în păşunat 

La fiecare corp de pajişte trebuie să existe un drum de acces pe care să poată circula 

mijloace auto şi mecanizate, ca să efectueze în bune condiţii, în sezonul primăvară – vară - 

toamnă, toate transporturile necesare, inclusiv pentru mersul animalelor. De la drumul principal 

de acces la corpul de pajişti se vor deschide şi amenaja drumuri în continuare, pe cât posibil la 

toate trupurile de pajişti, iar în interiorul fiecărui trup se vor amenaja drumuri sau căi de acces 

simple, până la adăposturile de animale, la stâne, la adăpători, depozite de furaje, silozuri etc. 

La proiectarea şi execuţia drumurilor pastorale se ţine seama de unele criterii şi anume: 

- drumul să servească pe cât posibil mai multor scopuri: pastorale, forestiere, turistice 

etc.; 
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- să deservească şi să ofere posibilităţi de acces la o cât mai mare suprafaţă de pajişti; 

- să traverseze cât mai puţine văi şi pâraie, în vederea reducerii volumului lucrărilor de 

artă, poduri, podeţe etc. şi să evite complet locurile înmlăştinate; 

- să fie pietruit, de la drumul de legătură până la corpul de pajişti şi în interiorul acestuia 

cel puţin pe porţiunile cu pantă; 

- să solicite un cost redus pe fiecare kilometru, spre a se putea cu aceleaşi investiţii, în 

timp mai scurt, să se facă mai multe drumuri. 

 

Construcţii zoopastorale şi de apă: 

Pentru buna funcţionare a amenajamentului pastoral sunt necesare mai multe construcții 

și dotări pentru sporirea gradului de accesibilitate, îmbunătățirea alimentării cu apă, adăpostirea 

oamenilor și animalelor, prelucrarea laptelui, energie electrică, împrejmuire pentru târlire și 

pășunat rațional, depozitarea și aplicarea dejecțiilor cât și alte utilități în consens cu dezvoltarea 

tehnicii și nivelului de civilizație.  

Asigurarea cu apă de băut este o condiţie indispensabilă pentru realizarea păşunatului 

raţional. Pentru fiecare kg de SU ingerată (5Kg MV) consumul zilnic de apă se ridică la 4-6 l 

la vacile de lapte 3-5 l la bovine la îngrăşat şi la 2-3 l la ovine şi cabaline. De exemplu pentru o 

vacă care consumă 10 kg SU (50 Kg MV) trebuie să i se asigure 40-60 l apă. Pentru fiecare litru 

de lapte produs o vacă are nevoie de 4-6 l apă. 

În general se socoteşte că 1 UVM în sezonul de păşunat are nevoie 30-40 litri apă/zi vara 

şi de 15 - 20 litri în cursul primăverii şi al toamnei. Pentru o oaie adultă se socoteşte 2 - 4 l/cap/zi 

în perioada păşunatului. Aprovizionarea cu apă se face din diferite surse, cu adăpători fixe sau 

mobile. 

Înzestrarea păşunilor cu adăpători, este adesea dificilă, datorită debitelor insuficiente ale 

surselor de apă şi calităţii necorespunzătoare a acestora. Dacă debitul sursei de apă este mai 

redus, cum este cazul unor izvoare de coastă, se poate construi un rezervor de apă care permite 

acumularea cantităţii de apă necesară animalelor aduse la păşunat. La fel se poate colecta în 

bazine apa din ploi de pe acoperişurile adăposturilor de animale sau a caselor de locuit, 

prevăzute cu jgheaburi şi ţevi de colectare. În zonele lipsite de izvoare în care apa curge 

gravitaţional se pot săpa puţuri şi fântâni cu cumpănă sau pompe acţionate manual, cu energie 

mecanică, electrică, eoliană, etc. care se dirijează direct în jgheaburile de adăpare sau bazine de 

rezervă pentru acelaşi scop. 

Adăpătorile fixe trebuie să fie amplasate la maximum 800 m de locul unde se păşunează 

şi în jurul lor sunt necesare lucrări de eliminare a excesului de umiditate. Lungimea jgheaburilor 
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de adăpare (L) se calculează în funcţie de numărul de animale (N) în aşa fel încât adăparea unei 

grupe de animale să nu dureze mai mult de o oră. 

Măsuri de ameliorare a pajiştilor: 

1. Scoaterea cioatelor şi supraînsămânțare. 

2. Nivelarea muşuroaielor. 

3. Defrişarea arbuştilor şi arboretului nevaloros pe pante > 50%. 

4. Menţinerea arboretului pe versanţi cu alunecări de teren active pe pante > 50% şi pe 

ravene, cu rol de protecţie. 

5. Defrişarea buruienilor şi grăpat. 

6. Amendarea cu calcar pe soluri acide (US 1, 3, 7, 8, 12, 16-30, 32), cu 4 -8 t/ha CaCO3, 

la 5 - 7 ani, toamna. 

7. Fertilizarea organică (târlire) şi minerală (azot 100-200 kg SA/ha, în 2-3 reprize 

primăvara şi după ciclul de păşunat sau cosit; fosfor 40-80 kg, şi potasiu 30-80 kg/ha, 

toamna sau în doze mai mari la 2 ani). Se recomandă fertilizarea pajiştilor de calitate 

foarte bună - mijlocie (clasa I - III) şi sporadicele slabe, parţial îmbunătăţite. 

8. Supraînsămânțare regosoluri: Dactylis. g. 5kg/ha, Lotusbc. 5, Medicago s. 5, 

Onobrychis V. 25; pe celelalte soluri: Dactylis 10 kg/ha, Festuca p. 8, Phleum p. 5, 

Lolium p. 2, Poa p. 2, Trifolium r. 3. Fertilizare N5O kg SA/ha în anul I şi 100-120 kg 

în 2 reprize în anii de folosire; P60-80 şi K40-60 kg la 2 ani. 

9. Eliminarea excesului de umiditate stagnantă sau freatică (desecare, drenaj, rigole, 

scarificare) 

10. Combaterea alunecărilor de teren (lucrări specifice, drenarea izvoarelor, împădurire) 

11. Folosirea raţională a pajiştilor. 
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Mediu și Ecologie 
 

 

Trăsăturile climatice ale zonei sunt o consecință a poziției sale în centrul Transilvaniei, 

respectiv în zona climatului temperat-continental moderat. Aptitudinea medie termică este de 

23-24° C. Maximele absolute pot urca până la 38-39° C, iar cele minime absolute pot coborî 

sub -32° C. Precipitațiile atmosferice nu sunt foarte consistente, fiind în jur de 600 mm anual. 

Umezeala atmosferică este destul de mare (77% anual). Ploile torențiale nu au un caracter prea 

accentuat. 

Temperaturile medii lunare și anuale în retrospectiva ultimilor 10 ani sunt culese de pe 

site-ul metromania.ro  

Temperaturi medii lunare și anuale (ºC): 

Anii Lunile Media 

anuală I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2009 -0.4 2 6.2 11.4 15 17.9 21.3 19.9 18.6 8.7 3.9 0.7 10.3

2010 -3.4 2.9 4.8 9.3 14.3 18.7 21.7 18.5 13.8 9 0 2 9

2011 -2.5 -3.8 -0.4 10 17.2 19.5 18.5 19.5 12.3 9.8 5.7 0.4 8.8

2012 -1.4 -1.5 2.6 5.7 15.7 18.4 18.7 18.4 12.9 6.4 4.3 1.1 8.4

2013 0.1 0.9 1.8 11.7 14.4 18.8 20.1 19.3 14.1 10.4 1.6 6.4 8.9

2014 -1.8 -1.3 4.6 10.8 14.2 20 21.8 19.8 16.8 9.8 2.6 1.5 9.6
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2015 -6.7 -1.1 3.9 12.9 6.8 19.4 19.9 20.8 14 9.6 6.7 0.4 9.7

2016 -0.4 0.4 7.1 10.5 15.5 17.3 21 21.2 14.6 11.2 2.3 7.5 9.4

2017 -3.6 2.6 6.1 10.3 17.7 19.6 22.3 19.3 14.6 9.9 5.2 2.8 10.1

2018 -1.8 -7 2 8.6 19.3 20.1 20.8 14.1 7.6 4.7 2.3 8.9

2019 -5 -1.6 4.7 10.9 14.1 18.4 20.4 19.3 14 10.4 4.8 0.4 9

2020 -2.5 -5.3 1.6 9.8 15.8 17.6 20 19.2 15.7 9.3 2.6 0.5 8.6

 

Temperaturi extreme înregistrate (ºC): 

Anul Temperaturi maxime ziua - luna Temperaturi minime ziua - luna 

1994 +36.5 – 11 August -13.4 – 16 Februarie 

1995 +33.0 – 23 Iulie -21.9 – 19 Ianuarie 

1996 +33.7 – 22 Iunie  -18.9 – 02 Februarie 

1997 +32.2 – 23 iunie -18.2 – 18 Februarie 

1998 +34.2 – 03 August -23.4 – 25 Decembrie 

1999 +34.0 – 10 August -19.3 – 23 Decembrie 

2000 +36.8 – 22 August -23.5 – 26 Ianuarie 

2001 +35.0 – 10 August -24.5 – 25 Decembrie 

2002 +34.7 – 16 Iulie -23.5 – 27 Decembrie 

2003 +35.1 – 02 Iulie -21.5 – 13 Ianuarie 

 

Zone critice pe teritoriul localității 
 

Zone critice sub aspectul poluării atmosferei 

Comuna nu prezintă risc din punct de vedere al poluării atmosferei. Pădurile din 

împrejurimi dețin un rol important în îmbunătățirea calității mediului ambiant. Aerul atmosferic 

este influențat într-o măsură moderată de emisiile din activitățile economico-sociale. 

a. Surse industriale – nesemnificative 

Sursele de emisie în atmosferă din agricultură sunt reduse, dar nu de neglijat. Depozitele 

de deșeuri reprezintă surse moderate de emisie în atmosferă, fiind amplasate la distanțe 

mari de localități. 
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b. Surse mobile: 

- traficul rutier care se desfășoară în principal pe DJ 153; 

- traficul feroviar este bine reprezentat. 

 

Din lipsa fondurilor pentru întreținerea infrastructurii rutiere din localitățile rurale 

calitatea căilor de rulare este necorespunzătoare. Principalele aspecte generate de trafic sunt 

poluarea aerului atmosferic cu particule, pulberi sedimentabile, NO, SO, hidrocarburi, plumb. 

 

Zone critice sub aspectul poluării apelor de suprafață și subterane 

 Calitatea apelor freatice scoate în evidență faptul că la nivelul tuturor forajelor 

hidrologice monitorizate, apa nu se încadrează în calitatea potabilă. Poluarea pârâurilor ce 

traversează comuna se datorează deversărilor necontrolate de ape uzate menajere și reziduuri 

menajere.  

 

Zone critice sub aspectul deteriorării solurilor 

Evaluarea calității solurilor constă în identificarea și caracterizarea factorilor care 

limitează capacitatea productivă a acestora. Restrângerea utilizării îngrășămintelor chimice și a 

pesticidelor din grupa I și a II-a de toxicitate, pentru fertilizare, respectiv combaterea bolilor și 

a dăunătorilor, a redus impactul acestor substanțe asupra solului. Prin îmbunătățirea 

tehnologiilor de foraj, la sondele de gaz și a lucrărilor de intervenție, s-au minimizat efectele 

negative ale acestor lucrări asupra solului. Analizele de sol efectuate la terminarea lucrărilor 

atestă calitatea corespunzătoare a lucrărilor de redare în producția agricolă, a terenurilor ocupate 

temporar. Depozitarea neorganizată a deșeurilor degradează solurile respective. 

Acțiunile întreprinse pentru reconstucția ecologică a terenurilor degradate și pentru 

ameliorarea stării de calitate a solurilor. Starea de calitate a solurilor s-a menținut constantă. 

Presiuni ale unor factori asupra stării de calitate a solurilor. Aspecte deosebit de importante în 

ceea ce privește impactul activităților din agricultură asupra stării factorilor de mediu se referă 

la utilizarea îngrășămintelor chimice și naturale și a pesticidelor. 

Utilizarea excesivă a îngrășămintelor chimice și a celor naturale conduce la creșterea 

semificativă a nivelului de nutrienți și metale grele în mediul înconjurător. Dintre nutrienți, 

azotul și fosforul creează cele mai mari probleme. Compușii azotului contribuie la acidifierea 

solului, aerului și apei, precum și la efectul de seră și deprecierea stratului de ozon. De 

asemenea, pătrunderea unor compuși ai azotului în apele subterane și de suprafață poate, în 

anumite concentrații, să contribuie de asemenea la eutrofizarea apelor de suprafață. 
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O problemă importantă în ce privește mediul și protecția acestuia este reprezentată de 

prezența și gestionarea deșeurilor menajere și din producție: colectare, transport, tratare, 

valorificare și eliminare. Un rol important în proteajrea mediului în are un management judicios 

al deșeurilor care trebuie să cuprindă câteva principii de bază care sunt și cele ale Comunității 

Europene stabilitae și adoptate în 1990. Managementul deșeurilor ocupă un rol important, 

deoarece deșeurile nu sunt numai o potențială sursă de poluare, dar ele pot constitui și o sursă 

de materii prime secundare.  

Probleme 

- Salubritatea comunei este necorespunzătoare 

- Nu este încheiat lanțul de colectare selectivă și de valorificare a deșeurilor refolosibile 

- Au fost depistate depozite necontrolate de deșeuri menajere și industriale 

- Nu există un depozit de deșeuri periculoase. Practicile uzitate în prezent prezintă un risc 

deosebit  pentru plouarea solului, a apelor subterane și de suprafață. 

 

Pentru neutralizarea deșeurilor rezultate din activitățile de ocrotire a sănătății sau din 

activitățile  veterinare (deșeuri considerate periculoase pentru sănptatea populației) nu există 

posibilitatea de neutralizare corespunzătoare cerințelor legale în vigoare. În prezent aceste 

deșeuri sunt arse în instalații neomologate, care nu asigură eliminarea rsicului pentru sănătatea 

populației.  

Este necesar un program amplu de educație a populației, atât a copiilor cât și a adulților 

pentru conștientizarea necesității și importanței protecției naturii, a biodiversității sălbatice.  

Echiparea Tehnică a Comunei 
 

Indicator Nivel de acoperire / stadiu de implementare 

Rețea de distribuție a apei În execuție prin programul de mediu 

Rețea de canalizare În execuție prin programul de mediu 

Stație de epurare a apei Nu există 

Rețea de distribuție a energiei electrice Comuna este racordată în totalitate la rețeaua de 

energie electrică 

Rețea de distribuție a energiei termice Nu există 

Telefonie, internet și televiziune prin cablu Toată comuna se află sub acoperirea rețelelor de 

telefonie, internet și televiziune 
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Aspecte Sociale din Comunitate  
 

Administrația publică locală. Consiliul Local Beica de Jos este compus din 11 consilieri 

locali și un delegat sătesc. Funcția de primar este ocupată de Moldovan Maria, iar cea de 

viceprimar de Fabian Laszlo. Aparatul propriu al primăriei este compus din opt funcționari 

publici și cinci personal contractual. Adresa primăriei și a Consiliului este sat Beica de Jos, 

strada Principală, nr. 215, cod poștal 547110.  

 

COMPONENȚA CONSILIULUI LOCAL 
 BEICA DE JOS 2020-2024 

 

Nr. Numele și prenumele Partidul 

1. Barabas Peter Uniunea Democrată Maghiară din România 

2. Borda Dorin Partidul Social Democrat 

3. Bucin Rodica Valeria Partidul Social Democrat 

4. Cioba Cătălin-Zaharie Partidul Social Democrat 

5. Crișan Ioan-Zaharie Partidul Național Liberal 

6. Fábián László Partidul Social Democrat 

7. Moldovan Ioan Partidul Social Democrat 

8. Oprea Crăciun Partidul Social Democrat 

9. Salcă Ilie Partidul Social Democrat 

10. Tropotei Florin Partidul Național Liberal 

11. Grama Maria Partidul Social Democrat 

 

COMISII DE SPECIALITATE: 

Aprobate prin HCL nr 42/27.10.2021 

 

1. Comisia pentru buget-finanțe, patrimoniu, fonduri europene, agricultură, amenajarea 

teritoriului și urbanism 

2. Comisia pentru activități social-culturale, culte, drepturile omului, minorități, 

învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 

3. Comisia juridică și de disciplină, ordine publică, protecția mediului și turism. 
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Primăria Comunei Beica de Jos se constituie ca o structură funcțională cu activitate 

permanentă formată din primarul, viceprimarul, secretarul unității administrativ-teritoriale şi 

aparatul propriu al primarului. 

Prin HCL 44/2020 s-a adoptat Regulamentul de de organizare şi funcţionare al aparatului 

de specialitate al Primarului Comunei Beica de Jos şi al Serviciilor din subordinea Consiliului 

Local al Comunei Beica de Jos, care are următoarea structură: Prevederi Generale (cap. I), 

Obiectul de activitate (II), Patrimoniul (III), Bugetul şi administrarea acestuia (IV), Structura 

organizatorică (V), Sistemul de control intern managerial din UAT comuna Beica de Jos (VI), 

Dispoziţii finale (VII). Regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate 

al primarului comunei Beica de Jos a fost elaborat în baza OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, în temeiul cãrora îsi desfãsoarã activitatea. 

Art.1. (1) Administraţia publică locală din unităţile administrativ-teritoriale se 

organizează şi funcţionează în temeiul principiilor generale ale administraţiei publice prevăzute 

de Ordonanţa de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare şi al principiilor generale prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru 

ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

precum şi a următoarelor principii specifice: 

a) principiul descentralizării; 

b) principiul autonomiei locale; 

c) principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local 

deosebit; 

d) principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale; 

e) principiul cooperării; 

f) principiul responsabilităţii; 

g) principiul constrângerii bugetare. 

 

 (2) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de 

stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil al României. 

(3) În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 52/2003 privind 

transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces 

la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 
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115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii 

nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările șI completările ulterioare, Consiliul 

Local al comunei Beica de Jos stabileşte prin prezentul regulament, regulile de procedură şi de 

organizare în baza cărora funcţionează. 

Art.2. (1) Consiliul local se compune din consilieri locali aleși în condițiile stabilite de 

legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.  

(2)  Numărul membrilor consiliului local a fost stabilit prin Ordinul Prefectului-Județul 

Mureș nr. 253/14.07.2020, în funcție de numărul locuitorilor comunei, conform populației 

raportate, în funcție de domiciliu, de Institutul național de Statistică la data de 1 ianuarie a 

anului în care se organizează alegerile și se compune din 11 consilieri locali. Consiliul Local al 

comunei Beica de Jos a fost ales la 27 septembrie 2020, validat prin Încheierea civilă nr. 

1854/14.10.2020 a Judecătoriei Reghin, constituit prin Ordinul Prefectului-Județul Mureș nr. 

345/21.10.2020 privind constatatea ca legal constituit a Consiliului Local al comunei Beica de 

Jos precum și Încheierea civilă nr. 1973 / 22.10.2020 pronunțată de Judecătoria Reghin, privind 

validarea mandatelor supleanților în cadrul procedurii de constituire a Consiliului Local al 

Comunei Beica de Jos, judetul Mures. 

(3) Consiliul local Beica de Jos se alege pentru un mandat de 4 ani în condițiile legii 

privind alegerea autorităților administrației publice locale. Mandatul consiliului local se 

exercită de la data la care consiliul local este legal constituit până la data la care consiliul local 

nou-ales este legal constituit. Mandatul consiliului local poate fi prelungit, prin lege organică, 

în caz de război sau catastrofă ori alte situaţii expres prevăzute de lege atunci când, din cauza 

acestor situaţii, nu pot fi organizate alegeri. 

Art.3. Consiliul Local exercită, în condiţiile legii, competenţe exclusive, competenţe 

partajate şi competenţe delegate, potrivit legii. În exercitarea atribuțiilor ce le revin consiliul 

local adoptă hotărâri. 

Art.4. (1) Autonomia Consiliului Local este numai administrativă şi financiară, fiind 

exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege. 

(2) Autonomia locală reprezintă dreptul şi capacitatea efectivă a autorităților 

administrației publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul 

colectivităților locale la nivelul cărora sunt alese, treburile publice, în condiţiile legii. 

(3) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile 

Consiliului Local Beica de Jos, precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin 

comunei. 
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(4) În scopul asigurării autonomiei locale, autorităţile deliberative ale administraţiei 

publice locale au dreptul să instituie şi să perceapă impozite şi taxe locale, să aprobe bugetele 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale, în condiţiile legii. Stabilirea, constatarea, 

impunerea, inspecţia fiscală, încasarea, urmărirea şi executarea silită, precum şi procedurile de 

administrare a creanţelor bugetare locale se realizează în condiţiile legii. Autorităţile 

administraţiei publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, 

precum şi de bunurile proprietate publică sau privată ale unităţilor administrativ-teritoriale, în 

conformitate cu principiul autonomiei locale. 

(5) Bugetul local al comunei Beica de Jos se elaborează, se aprobă, se execută şi se 

raportează în condiţiile legii care reglementează finanţele publice locale. 

(6) Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea 

locuitorilor  comunei  prin referendum sau orice altă formă de participare directă a cetăţenilor 

la treburile publice, în condiţiile legii. 

Art.5. (1) Consiliul Local  hotărăște în condițiile legii ca bunurile ce aparţin domeniului 

public sau privat, local, după caz, să fie: 

a) date în administrarea instituţiilor publice şi regiilor autonome din subordinea 

unităţii administrativ-teritoriale care le are în proprietate; 

b) concesionate; 

c) închiriate; 

d) date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică; 

e) valorificate prin alte modalităţi prevăzute de lege. 

 

(2) Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile şi 

insesizabile. 

Art.6. (1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice din comune, oraşe, 

municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivelul judeţului se bazează pe principiile 

autonomiei locale, legalităţii, cooperării, solidarităţii, egalităţii de tratament şi responsabilităţii. 

(2) În relaţiile dintre consiliul local al comunei Beica de Jos şi primar, consiliul judeţean 

şi preşedintele consiliului judeţean, precum şi între autorităţile administraţiei publice din 

comune, oraşe, municipii şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean nu există 

raporturi de subordonare; în relaţiile dintre acestea există raporturi de colaborare. 

Art.7. (1) Consiliul local al comunei Beica de Jos aprobă statutul unităţii administrativ-

teritoriale prin hotărâre care se poate modifica şi completa, în funcţie de modificările apărute la 

nivelul elementelor specifice ale acestora. Acesta cuprinde date şi elemente specifice prin care 
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unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unităţi similare, precum şi 

prevederi privitoare la: 

a) reşedinţa şi însemnele specifice ale unităţii administrativ-teritoriale şi modalităţile 

de utilizare a acestora, conform prevederilor legale; 

b) autorităţile administraţiei publice locale, sediul acestora, date privind constituirea 

şi organizarea autorităţilor administraţiei publice locale; 

c) întinderea şi delimitarea teritorială a unităţii administrativ-teritoriale, localităţile 

componente, amplasarea acestora, prezentarea grafică şi descriptivă, distanţa 

dintre localităţile componente, rangul unităţii administrativ-teritoriale, stabilit 

potrivit prevederilor legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional; 

d) date privind înfiinţarea unităţii administrativ-teritoriale, prima atestare 

documentară, evoluţia istorică; 

e) criteriile potrivit cărora se poate conferi şi retrage persoanelor fizice române sau 

străine calitatea de cetăţean de onoare pentru unitatea administrativ-teritorială 

respectivă; 

f) componenţa şi structura populaţiei unităţii administrativ-teritoriale, defalcate 

inclusiv pe localităţi componente; aspectele privind numărul populaţiei se 

actualizează în urma recensământului în vederea respectării dreptului cetăţenilor 

aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi limba sa maternă în relaţia cu 

administraţia publică locală şi cu serviciile publice deconcentrate; 

g) căile de comunicaţie existente şi categoria acestora; 

h) date privitoare la principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, 

sănătăţii, asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea; 

i) principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul 

secundar şi terţiar, precum şi din agricultură; 

j) serviciile publice existente; 

k) informaţii privind bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale; 

l) informaţii relevante privind societatea civilă, respectiv partidele politice, 

sindicatele, cultele şi organizaţiile nonguvernamentale care îşi desfăşoară 

activitatea în unitatea administrativ-teritorială; 

m) modul de cooperare sau asociere, după caz, cu persoane juridice de drept public 

sau de drept privat române sau străine; 

n) procedura privind atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de 

obiective de interes public local; 
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o) modalităţi de consultare a populaţiei unităţii administrativ-teritoriale pentru 

probleme de interes local sau judeţean, după caz; 

p) procedura privind acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a comunei, 

oraşului, municipiului sau judeţului ori cea privind acordarea titlului de cetăţean 

de onoare. 

(2) Statutul unităţii administrativ-teritoriale cuprinde, în mod obligatoriu, elementele 

locale de identitate de natură culturală, istorică, obiceiuri şi/sau tradiţii pe baza cărora se pot 

dezvolta programe, proiecte sau activităţi, după caz, a căror finanţare se asigură din bugetul 

local. 

 

Întreaga activitate a Primăriei comunei Beica de Jos se subordonează principiului 

legalităţii şi al consultării cetăţenilor, gestionării responsabile şi eficiente a problemelor publice, 

în interesul colectivităţii locale. În cadrul Regulamentului sunt prezentate principalele atribuţii 

ale Primarului, Viceprimarului, şi Secretarului General al comunei. 

Patrimoniul comunei Beica de Jos se constituie din bunurile mobile şi imobile care aparţin 

domeniului public al localităţii, domeniului privat al acesteia, la care se adaugă drepturile şi 

obligaţiile cu caracter patrimonial. Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, 

imprescriptibile şi insesizabile. Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile şi imobile, ce 

nu aparţin domeniului public, dobândite prin modalităţle prevăzute de lege. Consiliul local al 

comunei Beica de Jos hotărăşte ce bunuri aparţin domeniului public sau privat să fie date în 

administrarea regiilor autonome şi instituţiilor publice, să fie concesionate ori închiriate. 

Consiliul local hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor ce fac parte din 

domeniul privat al localităţii, în condiţiile legii, având obligaţia inventarierii acestora. Consiliul 

local poate da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, imobile din patrimoniul lui societăţilor şi 

instituţiilor de utilitate publică sau de binefacere, recunoscute ca persoane juridice, în scopul 

îndeplinirii unor activităţi care satisfac cerinţele cetăţenilor din comuna. 

Bugetul comunei Beica de Jos se administrează în condiţiile prevăzute de lege, în 

conformitate cu principiile autonomiei locale, anualităţii, specializării bugetare şi echilibrului. 

Bugetul comunei Beica de Jos se elaborează, se aprobă, şi se execută în condiţiile legii. 

Impozitele şi taxele locale se stabilesc de către Consiliul local al comunei Beica de Jos, în 

limitele şi condiţiile legii. Bugetul local este alcătuit din venituri proprii obţinute din taxe şi 

impozite locale, din transferuri de la bugetul de stat, fonduri cu destinaţie specială şi venituri 

obţinute din împrumuturi externe. 
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Primăria, ca instituţie publică cu activitate permanentă care aduce la îndeplinire efectivă 

hotărârile Consiliului Local şi solutionează problemele curente ale comunei Beica de Jos, se 

constituie din. Primar, viceprimar, secretar general şi aparatul de specialitate al Primarului. 

Aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos este organizat pe 

compartimente și servicii conform organigramei aprobate de Consiliul local. 

 

 

Date de contact: 

 www.beica.ro 

 email: beica@cjmures.ro 

 telefon: 0265-719700; 0265-719612 

 fax: 0265-719612 

Comuna dispune de un post de poliție, are în dotare șase școli și șase grădinițe, dispensar 

medical uman,  o bibliotecă comunală și o bibliotecă școlară. Există două dispensare și un medic 

de familie. 
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Amenajarea teritoriului comunei Beica de Jos  
 

Planul Urbanistic General al comunei Beica de Jos 
 

În anul 2000 a fost elaborat PUG-ul comunei Beica de Jos, regulamentul cuprinzând 

prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor şi derealizarea şi utilizarea construcţiilor 

pe întreg teritoriul localităţii. Planul urbanistic general este în curs de actualizare, acţiune cu 

termen de finalizare anul 2023. 

Planul Urbanistic General (PUG-ul) este un proiect aprobat de Consiliul Local Beica de 

Jos care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localităților ce 

compun unitatea teritorial-administrativa de bază: Beica de Jos, Beica de Sus, Sânmihaiu, 

Șerbeni, Nadășa și Căcuci. P 

  

Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementări şi regulament local de 

urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii de bază (suprafete din intravilan, cat 

si din extravilan). În acelasi timp, PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se 

elaboreaza mai apoi în detaliu, la scară mai mică, Planurile Urbanistice Zonale (PUZ-urile) şi 

apoi Planurile Urbanistice de Detaliu (PUD-urile). 

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic General cuprinse 

în Ghidul privind metodologia de elaborare şi continutul-cadru al PUG-ului: 

- optimizarea relațiilor localităților cu teritoriul lor administrativ si județean; 

- valorificarea potențialului natural, economic si uman; 

- stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan; 

- reorganizarea si dezvoltarea cailor de comunicație; 

- stabilirea si delimitarea zonelor construibile; 

- stabilirea si delimitarea zonelor funcționale; 

- stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire; 

- stabilirea si delimitarea zonelor protejate; 

- modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare; 

- evidentierea detinatorilor terenurilor si a modului de circulatie juridica a terenurilor; 

- delimitarea suprafetelor pe care se preconizeaza realizarea obiectivelor de utilitate 

publica; 

- stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a 

constructiilor 
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Planul Urbanistic Zonal (PUZ-ul) este proiectul care are caracter de reglementare 

specifica detaliata a dezvoltarii urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate 

functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) si asigura 

corelarea dezvoltarii urbanistice complexe a zonei cu prevederile PUG-ului localitatii din care 

face parte. Prin PUZ se stabilesc obiectivele, actiunile, prioritatile, reglementarile de urbanism 

(permisiuni si restictii) necesar a fi aplicate in utilizarea terenurilor si conformarea constructiilor 

din zona studiata (PUZ-ul reprezinta o fază premergatoare realizarii investiţiilor, prevederile 

acestuia realizandu-se etapizat în timp, funcţie de fondurile disponibile).  

Categorii generale de probleme abordate in cadrul Planului Urbanistic Zonal, cuprinse în 

Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUZ-ului): 

- organizarea retelei stradale; 

- zonificarea functionala a terenurilor; 

- organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane; 

- indici si indicatori urbanistici (regim de aliniere, regim de inaltime, POT, CUT, etc); 

- dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

- statutul juridic si circulatia terenurilor; 

- delimitarea si protejarea fondului arhitectural-urbanistic de valoare deosebita, daca 

acesta exista in zona studiata; 

- masuri de delimitare pana la eliminare a efectelor unor riscuri naturale si antropice, daca 

acestea exista in zona studiata; 

- mentionarea obiectivelor de utilitate publica; 

- masuri de protectie a mediului, ca rezultat al programelor specifice; 

- reglementari specifice detaliate (permisiuni si restrictii) incluse in Regulamentul local 

de urbanism aferent PUZ-ului. 

 

PUD – Plan de Urbanism de Detaliu 
 

Planul Urbanistic de Detaliu (PUD-ul) reprezinta de fapt documentatia aferenta Planului 

Urbanistic General (PUG-ul) si Planului Urbanistic Zonal (PUZ-ul), explicând şi detaliind 

conţinutul acestor planuri, sub forma de prescripţii şi recomandări, corelate cu condiţionările 

din Certificatul de Urbanism, în vederea urmăririi şi aplicării lor. PUD-ul reprezintă 

documentaţia prin care se asigură condiţiile de amplasare, dimensionare, conformare şi servire 

edilitară, a unuia sau mai multor obiective, pe o parcelă, în corelare cu funcţiunea predominantă 

şi vecinătăţile imediate (se studiază mai multe amplasamente, opţiunea pt. realizarea unei 

construcţii compatibilă cu funcţiile urbane). Este de fapt documentul consultat de comisia de 
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urbanism atunci când este cerut un Certificat de Urbanism sau o Autorizaţie de Construire; dacă 

nu există PUD pentru terenul respectiv, Primăria cere mai întâi întocmirea lui, pe baza PUG-

ului şi PUZ-ului. 

Categorii generale de probleme abordate în cadrul Planului Urbanistic de Detaliu (PUD- 

ul) cuprinse în Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al PUD-ului): 

- regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi construcţiilor;-compatibilitatea 

funcţiunilor şi conformarea construcţiilor, amenajărilor şi plantaţiilor; 

- relaţii funcţionale şi estetice cu vecinătatea; 

- asigurarea accesibilităţii şi racordarea la reţelele edilitare; 

- permisivităţi şi constrângeri urbanistice, inclusiv ale volumelor construite şi 

amenajărilor; 

- modul de ocupare şi utilizare a terenului (POT, CUT); 

- funcţiunea şi aspectul arhitectural al construcţiei (sau construcţiilor) şi amenajărilor; 

- integrarea noilor construcţii şi corelarea lor cu cele existente în vecinătate; 

- interventia, prin reabilitarea constructiilor şi amenajărilor învecinate, în scopul 

armonizării cu construcţiile şi amenajările noi propuse (dacă este cazul); 

- circulaţia carosabilă şi pietonală, corelate cu traficul în zona şi relaţiile cu zonele 

învecinate (accese pietonale şi auto); 

- parcaje, spaţii de recreere şi de joacă; 

- echiparea edilitară şi impactul asupra reţelelor existente în zonă (necesitatea de 

dezvoltări, modernizări, etc); 

- funcţionarea diferitelor forme de proprietate juridică a terenului; circulaţia acestora dacă 

este cazul; 

 

PUD-ul se întocmeşte fie când acest lucru este prevăzut în Regulamentul Local de 

Urbanism (RLU), fie atunci când, din diverse motive, regulamentul nu se poate aplica, anumite 

proprietăţi ale amplasamentului fiind diferite de cele propuse de R.L.U. 

P.U.D.-uri se mai întocmesc şi în cazul în care investitia preconizată diferă de prevederile 

R.L.U.. P.U.D.-ul conţine normele pe care trebuie să le respecte o construcţie într-o anumită 

zonă: înălţimea maximă, procentul din teren ocupat de construcţie (POT), coeficientul de 

ocupare a terenului (CUT), retragerile minime admise, destinaţie (locuinţe, birouri, comerţ, 

industrie, etc.). 

P.U.D.-ul este aprobat de către Consiliul Local al comunei Beica de Jos, P.U.D.-urile 

neputând fi aprobate fără avizul Comisiei Tehnice a primăriei sau, atunci când primăria nu are 

o comisie tehnică, de către comisia tehnică de urbanism a Consiliului Judetean. 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE a comunei Beica de Jos, 2021 – 2027 
 

62 

Alte avize sunt avizele de amplasament ale furnizorilor locali de utilităţi, cum ar fi 

Distrigaz, Electrica, Romtelecom, etc. Aceste avize evidenţiază dacă un amplasament este 

afectat de reţelele proprii.  

Sunt necesare, în anumite condiţii, avizele de circulaţie, mediu (acord de mediu), avize 

MApN, MAI, SRI, etc. 

 

 

Analize S.W.O.T. pentru principalele domenii de interes de 
la nivelul comunei Beica de Jos 

 

 Analiza SWOT pentru domeniul administrației publice locale – comuna 
Beica de Jos 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 Autorități locale deschise ce 
conștientizează că resursa umană este 
cea mai importantă dintr-o 
organizație 

 Media de vârstă optimă a angajaților 
– Existența unui site al primăriei 

 Dorința de participare a angajaților la 
diferite forme de pregătire 
profesională 

 Informații insuficiente și 
neactualizate postate pe site 

 Imposibilitatea transmiterii 
de solicitări, cereri on-line și 
plata taxelor și impozitelor 
on-line 

 Inexistența unor strategii și 
programe de dezvoltare a 
personalului sau de 
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 Imagine bună și încredere în primar 

 Dotări materiale adecvate 

 Personal instruit 

 Clădirea primăriei este renovată 
recent 

comunicare a instituției 

 Inexistența unei identități 
vizuale a instituției 

 Neparticiparea până în 
prezent a unui grup de 
acțiune locală 

 Ne-accesarea programelor 
de finanțare destinate 
mediului rural 

Oportunități Amenințări 

 Existența resurselor nerambursabile 
din fondurile structurale 

 Dezvoltarea unor relații de 
parteneriat în vederea dezvoltării 
instituționale 

 Elaborarea strategiei de resurse 
umane care să cuprindă și aspectele 
de planificare, recrutare, selecție, 
motivare, carieră în general 

 Crearea unui sistem electronic de 
management al documentelor pentru 
o mai bună organizare și comunicare 
internă, precedat de pregătirea în 
domeniul utilizării  noilor tehnologii

 Existența de organizații profesionale 
ale funcționarilor publici, spații utile 
de informare – asociația contabililor, 
comunelor, asociația profesională a 
specialiștilor în administrație 
publică, etc.  

 Blocarea accesului la 
funcțiile publice vacante 

 Migrarea personalului 
calificat către alte instituții 
publice 

 Migrarea personalului 
calificat către alte domenii 
de activitate. 
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 Analiza SWOT pentru domeniul economic – Comuna Beica de Jos 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 Autorități locale deschise pentru 
cooperare și facilitarea investițiilor 
la nivel local 

 Diversitatea domeniilor de activitate 
ale agenților economici de la nivelul 
comunei 

 Amplasarea în imediata apropiere a 
municipiilor Reghin și Tg Mureș 

 Existența rețelelor electrice la 
nivelul întregii comune 

 Spații și terenuri disponibile pentru 
dezvoltarea antreprenorială 

 Existența îndelungată a unor 
activități economice precum 
prelucrarea lemnului sau a celor 
meșteșugărești 

 Număr mic de IMM-uri cu 
activitate de producție 

 Activitatea meșteșugărească 
și artizanală se confruntă pe 
de o parte cu lipsa fondurilor 
pentru modernizarea 
producției și pe de altă parte 
lipsa ucenicilor tineri care să 
învețe și să preia meșteșugul 

 Lipsa unui sprijin real 
acordat tinerilor din spațiul 
rural pentru învățarea și 
dezvoltarea unor meșteșuguri 
tradiționale și stabilirea 
acestora în mediul rural 

 Slaba reprezentare a 
serviciilor pentru populație 
cum sunt: întreținerea și 
repararea obiectelor și 
aparaturii de uz casnic și 
gospodăresc, depanare radio-
TV, igienă, croitorie, 
vopsitorie și curățătorie 
chimică 
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 Echipamente și tehnologii de 
producție învechite 

 Infrastructură rutieră 
deficitară 

Oportunități Amenințări 

 Existenta resurselor nerambursabile 
din fondurile structurale 

 Integrarea în strategiile de 
dezvoltare ale județului în ceea ce 
privește problematica economică 

 Potențial mare de dezvoltare a 
sectorului serviciilor 

 Creșterea atractivității counei pentru 
activități economice 

 Potențialul de dezvoltare a unor 
activități economice în zona 
turismului 

 Cadrul Legislativ instabil 

 Exodul forței de muncă 

 Îmbătrânirea populației 

 Riscul necorelării dintre 
programele de dezvoltare a 
infrastructurii și nevoile de 
echipare a zonelor cu 
potențial de dezvoltare a 
IMM-urilor. 
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 Analiza SWOT pentru domeniul social – Comuna Beica de Jos 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 Autorități locale deschise 

 Diversitate etnică (români, 
maghiari, romi) 

 Existența serviciilor de asistență 
socială 

 Existența unei infrastructuri 
minime de sănătate (farmacie și 
dispensar) 

 Existența infrastructurii pentru 
educație (școli și grădinițe) 

 Forța de muncă slab calificată

 Migrarea populației tinere 
către oraș 

 Inexistența unor servicii 
medicale adecvate 

 Investiții private limitate în 
domeniul asistenței medicale 
(inexistența unei policlinici) 

 Inexistența unui serviciu local 
de urgență 

 Participare civică redusă a 
populației 

 Slaba dezvoltare a 
infrastructurii locuințelor 
comunei   

Oportunități Amenințări 

 Existența finanțărilor 
nerambursabile 

 Interesul manifestat de unii 
investitori de a amenaja un centru 
de îngrijire paliativă pe teritoriul 
comunei 

 Dezvoltarea de proiecte în 
parteneriat public-privat 

 Exodul forței de muncă în 
poluri economice mari din țară 
și străinătate 

 Apariția problemelor sociale 
generate de criza economică 

 Resurse bugetare limitate 
pentru domeniul asistenței 
sociale 
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 Analiza SWOT pentru domeniul agriculturii – Comuna Beica de Jos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puncte tari Puncte slabe 

 Amplasarea în imediata apropiere a 
municipiilor Reghin și Tg Mureș, 
ceea ce reprezintă un potențial 
pentru desfacerea de produse locale

 Tradiția creșterii de animale (ovine 
și bovine) 

 Tradiția cultivării de porumb și 
grâu 

 Tradiția în creșterea albinelor 
(apicultură) 

 Pășunilor întinse pe circa 950 
hectare 

 Există forme de exploatare agricolă 
comună 

 Potențial pentru dezvoltarea 
culturilor de fructe de pădure 

 Autorități locale deschise 

 Forța de muncă slab calificată, 
conform cerințelor europene 

 Persistența problemelor de 
fond funciar 

 Inexistența unor forme de 
promovare a produselor locale

 Lipsa echipamentelor de 
irigații 

 Lipsa resurselor hidrografice 

 Exodul tinerilor în străinătate 

 Populația îmbătrânită 

 Sistem educațional inexistent 
în domeniu 

 Inexistența grupurilor de 
producători locali 

Oportunități Amenințări 

 Existența resurselor 
nerambursabile din fondurile 
structurale pentru agricultură –
Integrarea în strategiile de 

 Slaba informare a 
agricultorilor cu privire la 
normele europene 

 Concurența importului de 
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 Analiza  SWOT  pentru  domeniul  educație  –  Comuna  Beica  de  Jos 

 

Puncte tari Puncte slabe 

 Școala Generală I-VIII din Beica de 
Jos este reabilitată 

 Populație școlară importantă în 
raport cu totalul populației 

 Personal implicat și adecvat 

 Existența infrastructurii pentru patru 
școli și trei grădinițe 

 Școlile din satele Beica de 
Sus, Nadășa, Șerbeni nu sunt 
reabilitate 

 Grădinița din Beica de Jos nu 
este reabilitată 

 Nu există o creșă pe raza 
comunei 

 Rezultate școlare scăzute la 
examenul din clasa a VIII-a 

 Rata abandonului școlar este 
crescută 

 Sistem educațional incomplet 
– nu există liceu 

 Inexistența unor programe 
educative pentru populație 

 Scăderea nivelului de 

dezvoltare ale județului 

 Asocierea între fermieri pentru 
creșterea profitabilității în 
agricultură 

 Înființarea de puncte de colectare și 
prelucrare a materiilor prime 
rezultate din agricultură 

produse agroalimentare de pe 
piața Uniunii Europene 

 Sprijin redus din partea altor 
autorități publice 

 Existența unui cadru 
instituțional și legislativ destul 
de stufos. 
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pregătire al populației 

Oportunități Amenințări 

 Existența resurselor nerambursabile 
din fondurile structurale 

 Integrarea în strategiile de 
dezvoltare ale județului Mureș 

 Dezvoltarea unor relații de 
parteneriat în vederea dezvoltării 
infrastructurii de educație 

 Resurse bugetare reduse față 
de nevoia de investiții în 
infrastructură 

 Exodul forței de muncă 

 Scăderea gradului general de 
pregătire pentru populația 
tânără 

 Riscul de abandon școlar 
ridicat 

 

 Analiza SWOT pentru domeniul turismului – Comuna Beica de Jos 

 
Puncte tari Puncte slabe 

 Biserica de lemn din satul Beica de 
Jos – datată din anul 1700 

 Rezervația de arbori seculari –
Pădurea Mociar 

 Muzeul – Biserica de lemn din 
Nadășa 

 Satul Dacic, din satul Șerbeni 

 Monumente ale Eroilor 

 Existența a 4 grupuri vocale pe 
teritoriul comunei 

 Lipsa unui centru de 
informare turistică 

 Lipsa infrastructurii, a unui 
centru de agrement și a 
unităților de cazare 

 Site-ul Primăriei nu este 
actualizat cu atracțiile 
turistice ale comunei 

 Nu există o tradiție a 
agroturismului 
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 2 rapsozi populari 

 1 ansamblu de dansuri populare 

 Muzeul ”Popa Gheorghe” din 
Șerbeni 

 Turism cinegetic 

 Manifestarea ”Fii Satului” 

 Manifestarea ”Hai la noi în povești” 

 Forme de relief generoase 

 Posibilități de vânătoare 

 Lipsa utilităților pentru a se 
crea confortul necesar 

 Lipsa promovării 
potențialului turistic al zonei 
și al obiceiurilor specifice 

 Monumentele Eroilor nu 
sunt reabilitate 

 Infrastructura rutieră 
deficitară din comună 

 Lipsa traseelor turistice 

 Gradul de sărăcie ridicat al 
comunei, aceasta este a doua 
cea mai săracă comună din 
județul Mureș 

Oportunități Amenințări 

 Existența resurselor nerambursabile 
din fondurile structurale din domeniu

 Tranzitarea de DJ153 care face 
legătura între Reghin și Sovata 

 Existența unor obiective turistice în 
curs de dezvoltare 

 Valorificarea potențialului natural și 
a tradițiilor bine conservate 
constituie baza dezvoltării 
agroturismului local 

 Apele de pe teritoriul comunei oferă 
posibilitatea amenajării unor locuri 
pentru pescuitul sportiv 

 Poziționarea comunei în apropierea 
unor zone cu tradiție în domeniul 
turismului (Sovata, Praid) 

 Dezvoltarea stațiunilor 
Sovata și Praid pot să 
limiteze dezvoltarea din 
punct de vedere turistic a 
comunei 

 Dezinteresul posibililor 
investitori față de potențialul 
turistic al comunei Beica de 
Jos 
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Obiectivele de Dezvoltare ale Comunei Beica de Jos în 
perioada 2021-2027 

 

Obiectiv strategic 
 

Utilizarea eficientă a tuturor resurselor fizice și umane, pentru realizarea unei dezvoltări 

economice și sociale durabile, care să ducă pe termen lung la creșterea standardului de viață al 

populației din comuna Beica de Jos. 

Sondajul de opinie 

În vederea realizării unui demers cât mai adecvat și cât mai potrivit nevoilor cetățenilor 

comunei Beica de Jos, a fost aplicat un sondaj de opinie. 

Prezentul raport a fost elaborat pe baza aplicării unui chestionar (Anexa 1) conceput în 

așa fel încât să ofere informații cu privire la determinarea gradului de cunoaștere a politicii de 

dezvoltare locală din  comuna Beica de Jos, și a opiniei cetățenilor cu privire la necesitățile de 

dezvoltare și modernizare a comunei și a satelor implicit. 

Scopul principal îl constituie realizarea unui sondaj de opinie în rândul cetățenilor 

comunei Beica de Jos pe baza căruia să se poată completa în mod adecvat și realist necesitățile 

de dezvoltare ale comunei în raport necesitățile cuantificate și elaborate de către personalul din 

administrația publică în vederea elaborării strategiei de dezvoltare a comunei în perioada 2021-

2027. 

În acest sens, s-au formulat un chestionar cu următoarea structură: 18 de itemi , plus datele 

demografice din care 17 întrebări închise — cu variante prestabilite de răspuns, iar restul de 1 

întrebare deschisă care a re în vederea enumerarea de către respondenți a informațiilor relevante 

în raport cu itemul. O parte din aceste întrebări se referă la imaginea pe care o are comunitatea 

despre nevoie de dezvoltare a comunei. Chestionarul a fost aplicat unui eșantion alcătuit din 

110 de persoane format din locuitori ai comunei Beica de Jos cu vârsta cu prinsă între 18- 86 

ani (conform răspunsurilor oferite).  

Chestionarul a fost anonim și nu va fi comunicat nimănui în forma completată. 

Scopul cercetării: 

Cunoașterea percepției locuitorilor comunei Beica de Jos asupra nevoii de dezvoltare a 

localităților și a comunei. 

Obiectivele cercetării 

a) Percepția nivelului actual de dezvoltare: 

- Percepția asupra nivelului actual de dezvoltare al comunei 

- Percepția asupra nevoilor de dezvoltare viitoare 
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- Percepția supra implicării cetăților în dezvoltarea comunei. 

b) Cunoașterea opiniei populației față de direcțiile generale de dezvoltare și a proiectelor 

ce trebuie implementate pentru realizarea unei dezvoltări susținute și în acord cu nevoile 

comunității: 

- Evidențierea factorilor care favorizează dezvoltarea comunei 

- Identificarea domeniilor viitoare de dezvoltare 

- Cunoașterea gradului actual de dezvoltare. 

c) Cunoașterea atitudinii cetățenilor față de implicarea și activitatea administrației publice 

locale 

 

Cadru general 
 

Lucrarea de față reprezintă demersul științific de analiză și interpretare sociologică a 

datelor obținute dintr-o anchetă pe bază de chestionar, realizată la nivelul comunei Beica de Jos 

în perioada 4-6 decembrie 2021, având următoarele etape: inițierea cercetării, elaborarea și 

multiplicarea chestionarului, stabilirea eșantionului, culegerea datelor în teren, verificarea 

telefonică, introducerea datelor în calculator, prelucrare computerizată a datelor din chestionar, 

analiza statistică și interpretarea sociologică a rezultatelor cercetării, redactarea studiului. 

 

Descrierea chestionarului 

Chestionarul folosit pentru culegerea datelor cuprinde un set de 18 întrebări dintre care 

17 închise și una cu răspuns liber. În cele 17 întrebări există 3 întrebări care la varianta 1 de 

răspuns au o subîntrebare pentru confirmare. Iar, la finalul chestionarului sunt datele 

demografice. 

 

Eșantionarea 

Credibilitatea anchetei sociologice am asigurat-o prin calcului unui eșantion reprezentativ 

obținut prin algoritmi matematici și prin selecția aleatorie a subiecților. Astfel s-a obținut un 

eșantion de cercetare format din 110 subiecți. 

Structura eșantionului a fost determinată aplicând principiul proporționalității în 

distribuția subiecților pentru cele 6 sate ale comunei Beica de Jos ținând cont de criteriile de 

stratificare (sex, vârstă.) 
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Perioada de aplicare a chestionarului: 

Chestionarul a fost aplicat în teren în satele: Beica de Jos, Beica de Sus, Nadășa, Șerbeni, 

Sânmihai și Căcuci în perioada 4-6 decembrie 2021 de o echipă formată din operatori de teren 

cu experiență în aplicarea chestionarelor dor to dor. 

  

Rezultatele sondajului de opinie: 

Sondajul de opinie a fost aplicat în cele 6 sate ale comunei. S-au aplicat în teren un număr 

de 135 de chestionare din care au fost validate și incluse în studiu un număr de 110 chestionare. 

Diferența de 25 de chestionare nevalidate nu este luată în calcul la realizarea acestui studiu. 

Motivele pentru care au fost nevalidate un număr de 25 de chestionare sunt următoarele: lipsa 

exercițiului populației cu astfel de instrumente de cercetare cantitativă, teama de a răspunde la 

întrebări, dorința de a nu fi identificat din grup. Astfel cele 25 de chestionare nevalidate nu au 

răspunsuri la toate întrebările, persoanele chestionate au refuzat să continue chestionarul 

invocând motive gen: nu contează ce zic eu, scrie tu ce crezi, nu mai zic ca poate se află că eu 

am fost etc. 

În ceea ce privește distribuția chestionarelor validate la nivelul satelor aparținătoare 

comunei Beica de Jos, acesta este următoarea: 

 Beica de Jos Beica de Sus Nadășa Sinmihai Căcuci Șerbeni 

Număr 

chestionare 

aplicate 

50 15 10 10 10 15 

Procent 45,45% 13,63% 9,09% 9,09% 9,09% 13,63% 
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După cum se poate observa s-a încercat distribuția chestionarelor pe localități astfel încât 

acestea să fie elocvente în raport cu populația și să fie reprezentativă în raport cu numărul 

acesteia în fiecare localitate. 

 

1) Cât de interesat sunteți de dezvoltarea comunei Beica de Jos și a satului în care locuiți? 

 1. Foarte interesat 2. Interesat.  3. Mediu 4. Puțin Interesat 5. Deloc interesat 

 Foarte 

interesat 

Interesat Mediu Puțin 

interesat 

Deloc 

interesat 

Total  

Nr 

răspunsuri 

43 31 20 11 5 110 

Procent  39,09% 28,18% 18,18% 10% 4,54% 100% 

 

 

 

2) Care considerați că este cel mai important aspect al dezvoltării comunei Beica de Jos 

1.Drumurile 2. Introducerea apei 3. Introducerea canalizării 4. Introducerea gazului 

metan 5. Altele care .................... 

 Drumurile  Introducerea 

apei 

Introducerea 

canalizării 

Introducerea 

gazului 

metan 

Altele  Total  

Nr. 

răspunsuri 

12 28 16 41 13 110 

Procent  10,90% 25,45% 14,54% 37,27% 11,81% 100% 
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 Cabinet 

medical 

Grădiniță 

cu 

program 

prelungit 

Centru 

pentru 

vârstnicii

Internet 

gratuit 

Sprijin 

pentru 

tineri 

Locuri 

de joacă 

Total  

Nr. 

răspunsuri 

3 2 4 1 1 2 13 

Procent  23,07% 15,38% 30,76% 7,69% 7,69% 15,38% 100% 

 

 

 

 

3) Aveți cunoștință de existența unor proiecte/ lucrări pe teritoriul comunei Beica de Jos 

care se realizează din fonduri europene? 

1.Da 2. Nu 3. Nu știu 
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  Da Nu Nu știu Total  

Nr răspunsuri 73 19 18 110 

Procent  66,36% 17,27% 16,36% 100% 

 

 

 

4) Cum apreciați că este calitatea spațiilor de învățământ din comuna Beica de Jos? 

1.Foarte bună 2. Buna 3. Așa și așa 4. Slabă 5. Foarte slabă 

 Foarte 

bună 

Bună  Așa și așa Slabă  Foarte 

slabă 

Total  

Nr. 

răspunsuri 

26 15 42 6 21 110 

Procent  23,63% 13,63% 38,18% 5,45% 19,09% 100% 

 

 

 

4.1.  Ce considerați că trebuie îmbunătățit la infrastructura școlară din comună: 

...................................................................................................................................................... 

Răspunsuri libere: 
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 Răspuns  Număr răspunsuri Procent  

1. Nu știu/nu răspund 86 78,18% 

2. Sălile de clasă 3 2,72% 

3. Profesorii  5 4,54% 

4. Să primească toți copiii rechizite 3 2,72% 

5. Curtea școlii 2 1,81% 

6. Curățenia în clase 1 0,90% 

7. Să fie educați copiii 1 0,90% 

8. Să se păstreze ce este 1 0,90% 

9. Să fie program prelungit la școală 1 0,90% 

10. Program prelungit la grădiniță 2 1,81% 

11. Să se renoveze toaletele 1 0,90% 

12. Să primească copiii mâncare la școală 1 0,90% 

13. Să îi ducă mașina școlii și la Reghin 

la școală 

1 0,90% 

14. Să se schimbe mobilierul școlar 1 0,90% 

15. Să mențină copiii ce este 1 0,90% 

 TOTAL 110 100% 

 

5) Cum apreciați infrastructura sanitară din comună (cabinet medical) 

1.Foarte bună 2. Buna 3. Așa și așa 4. Slabă 5. Foarte slabă 

 Foarte 

bună 

Bună Așa și așa Slabă  Foarte 

slabă 

TOTAL 

Nr. 

răspunsuri 

3 11 9 12 75 110 

Procent  2,72% 10% 8,18% 10,90% 68,18% 100% 
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6) Cum apreciați calitatea serviciilor medicale oferite la nivelul comunei Beica de Jos? 

1. Foarte bună 2. Buna 3. Așa și așa 4. Slabă 5. Foarte slabă 

 Foarte 

bună 

Bună Așa și așa Slabă  Foarte 

slabă 

TOTAL 

Nr. 

răspunsuri 

6 19 23 41 21 110 

Procent  5,45% 17,27% 20,90% 37,27% 19,09% 100% 

 

 

 

7) Aveți cunoștință de existența uni Dispensar Medical Uman nou în comuna Beica de Jos? 

1. Da 2. Nu 3. Nu știu să existe 

 Da  Nu  Nu știu să existe TOTAL 

Nr. răspunsuri 73 25 12 110 

Procent  66,36% 22,72% 10,90% 100% 
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8) Cum apreciați calitatea căminelor culturale de din comuna Beica de Jos? 

1. Foarte Buna 2. Bună 3. Așa și așa 4. Slabă  5. Foarte slabă 

 Foarte 

bună 

Bună Așa și așa Slabă  Foarte 

slabă 

TOTAL 

Nr. 

răspunsuri 

12 22 45 26 5 110 

Procent  10,90% 20% 40,90% 23,63% 4,54% 100% 

 

 

 

9) Ce evenimente culturale și artistice considerați că ar fi nevoie să se desfășoare în 

comună?  

....................................................................................................................................................... 

Răspunsuri libere: 

Nr. Răspunsul oferit Număr răspunsuri  Procent  

1. Nu știu  43  39,09% 
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2. Ce vrea primăria 12 10,90% 

3. Ziua comunei/satului 29 26,36% 

4.  Ziua pensionarilor 8 7,27% 

5. Ziua copiilor 5 4,54% 

6. 8 martie  4 3,63% 

7. Ziua îndrăgostiților 1 0,90% 

8. Ziua recoltei 3 3,63% 

9. Sfânta Maria 2 1,81% 

10. Colinde/pricesne 3 3,63% 

 TOTAL 110 100% 

 

 

 

10) Considerați că este necesară și oportună dezvoltarea turismului în comuna Beica de Jos? 

1. Da 2. Nu 3. Nu știu 

 

 Da  Nu  Nu știu  TOTAL 

Nr. răspunsuri 84 6 20 110 

Procent  76,36% 5,45% 18,18% 100% 
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11) Aveți în plan în perioada următorilor ani să vă dezvoltați o afacere în domeniul turistic? 

1.Da 2.Nu 3.Nu știu 

 Da  Nu  Nu știu  TOTAL 

Nr. răspunsuri 6 93 11 110 

Procent  5,45% 84,54% 10% 100% 

 

 

 

12) Aveți în plan să dezvoltați o afacere indiferent de domeniu în perioada următoare? 

1.Da 2.Nu 3.Nu știu 

 Da  Nu  Nu știu  TOTAL 

Nr. răspunsuri 31 57 22 110 

Procent  28,18% 51,81% 20% 100% 
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Dacă da în ce domeniu ................................................................ 

Răspunsuri libere: 

 Răspunsul oferit Număr răspunsuri Procent  

1. Agricultură  5 16,12% 

2. Creșterea animalelor 3 9,67% 

3. Nu știu 14 45,16% 

4. Turism  6 19,35% 

5. Industrie alimentară 1 3,22% 

6. Manufactură 1 3,22% 

7. Croitorie  1 3,22% 

 TOTAL 31 100% 

 

 

 

13) Folosiți platformele de socializare online? 

1.Da 2.Nu 3.Nu am telefon smart/ tabletă sau calculator 
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 Da  Nu  Nu am telefon 

SMART/tabletă 

sau calculator 

TOTAL 

Nr. răspunsuri 86 10 14 110 

Procent  78,18% 9,09% 12,72% 100% 

 

 

 

14) Aveți cunoștință despre Pagina de Facebook a comunei? 

1.Da 2.Nu 3.Nu știu 

 Da  Nu  Nu știu  TOTAL 

Nr. răspunsuri 71 33 6 110 

Procent  5,45% 84,54% 10% 100% 

 

 

 

Dacă da o urmăriți? Da /Nu 
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 Da  Nu  TOTAL 

Nr. răspunsuri 52 19 71 

Procent  73,24% 26,76% 100% 

 

 

 

15) Aveți cunoștință despre existența site-ului comunei? 

1.Da 2.Nu 3.Nu știu/ Nu răspund 

 Da  Nu  Nu știu/Nu 

răspund  

TOTAL 

Nr. răspunsuri 14 66 31 110 

Procent  12,72% 60% 28,18% 100% 
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16) Cum apreciați activitatea administrației publice locale – Primăria  

1. Foarte bună 2. Bună 3. Slabă 4. Nu o cunosc  

 Foarte 

bună 

Bună  Slabă Nu o cunosc TOTAL 

Nr. răspunsuri 63 16 24 7 110 

Procent  57,27% 14,54% 21,81% 6,36% 100% 

 

 

 

17) Cum apreciați activitatea Consiliului Local? 

1. Foarte bună 2. Bună 3. Slabă 4. Nu o cunosc 

 Foarte 

bună 

Bună  Slabă Nu o cunosc TOTAL 

Nr. răspunsuri 29 15 18 48 110 

 Procent  26,36% 13,63% 16,36% 43,63% 100% 
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18) Aveți cunoștință de existența unei Strategii de Dezvoltare a comunei Beica de jos pe 

perioada 2021-2027? 

1. Da 2. Nu 3. Nu știu ce este Strategia de Dezvoltare 

 Da  Nu  Nu știu ce este 

Strategia de 

dezvoltare 

TOTAL 

Nr. răspunsuri 3 20 87 110 

Procent  2,72% 18,18% 79,09% 100% 

 

 

 

Date demografice 

Sex  Vârstă  Studii  Venit familie/lună  

Masculin  1 Intre 18-35 ani 1 Școala generala 1 Sub 1.000 RON 1 

Feminin 2 Intre 36-45 ani 2 Liceu 2 Intre 1.001-1500 RON 2 

  Intre 46-55 ani 3 Universitate 3 Intre 1.501-2.000 RON 3 

  Intre 56-65 ani 4 Postliceal 4 Intre 2.001-2.500 RON 4 

  Peste 65 ani 5 Postuniversitar 5 Intre 2.501-3.000 RON 5 

    Școala profesionala 6 Peste 3.001 RON 6 
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Sexul respondenților 

 Masculin  Feminin  TOTAL 

Număr 49 61 110 

Procent  44,54% 55,45% 100% 

 

 

 

Vârsta respondenților 

 18-35 ani 36-45 ani 46-55 ani 56-65 ani +65 ani TOTAL 

Număr 11 10 32 18 39 110 

Procent  10% 9,09% 29,09% 16,36% 35,45% 100% 
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Studiile respondenților 

 Școala 

generală 

Liceu  Universitate Postlice

al  

Postunivers

itar  

Școala 

profesională 

TOTAL 

Număr 36 29 3 18 3 21 110 

Procent  32,72% 26,36

% 

2,72% 16,36% 2,72% 19,09% 100% 

 

 

 

Venitul lunar al familiei 

 -1000 

RON 

1001-

1500 

RON 

1501-

2000 

RON 

2001-

2500 

RON 

2501-

3000 

RON 

+30001 

RON 

TOTAL 

Număr 16 22 24 16 18 14 110 

Procent  14,54% 20% 21,81% 14,54% 16,36% 12,72% 100% 
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Concluzii și recomandări 
 

După cum se poate observa din datele obținute în urma aplicării în teren a sondajului de 

opinie în vederea realizării direcțiilor de dezvoltare ale comunei în perioada 2021-2027, 

populația respondentă prezintă un interes destul de ridicat în ceea ce privește activitățile de ce 

se desfășoară în comună și asupra lucrărilor și investițiilor de interes public. 

Locuitorii comunei Beica de Jos au informații puține cu privire la  investițiile care se 

derulează în comună. Acest fapt se datorează distanței dintre localități, mobilității reduse a 

cetățeniilor dar nu și interesului scăzut față de ceea ce se întâmplă în comună. Cetățenii sunt 

interesați de dezvoltarea și de progresul comunei. 

În ceea ce privește diseminarea informațiilor este de recomandat ca acestea să fie postate 

pe pagina de socializare a comunei pentru a ajunge la un număr cât mai mare de cetățeni. În 

ceea ce privește informațiile de interes public postate conform legii pe site-ul web al comunei 

recomandăm ca acestea să fie distribuite pe pagina de socializare a comunei pentru a fi aduse 

la cunoștința cetățenilor. 

Activitatea primăriei este cunoscută de cetățeni, dar cea a consiliului local este puțin 

cunoscută, o mare parte de celor chestionați comunicându-le operatorilor de teren că nu știu ce 

face acesta. Totodată cetățenii confundă consilierii locali cu angajații primăriei.  

În ceea ce privește situația medicală și a cabinetului medical din comună se poate constata 

o nemulțumire generală în rândul populației. Cetățenii sunt nemulțumiți atât de medic cât și de 

modul în care acesta realizează consultațiile sau modul în care relaționează cu pacienții. 
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Evenimentele culturale care se desfășoară pe teritoriul comunei sunt greu accesibile 

tuturor locuitorilor, iar în acest sens recomandăm ca în fiecare localitate să se realizeze în 

funcție de posibilități evenimente mici. 

Dorința cetățenilor de a se implica în acțiuni antreprenoriale se poate vedea în 

răspunsurile obținute, astfel recomandăm realizarea de întâlniri în comună cu specific 

antreprenorial, în ceea ce privește modul de accesare al fondurilor europene pentru a încuraja 

tot mai mulți cetățeni să se implice în afaceri. 

După cum se poate observa din răspunsurile obținute cetățenii sunt deschiși la dezvoltarea 

de afaceri în domeniul turistic, astfel recomandăm creșterea numărului de acțiuni care pot 

conduce la promovarea comunei și a satelor aparținătoare astfel încât în termen mediu și lung 

să fie promovat și dezvoltat turismul rural și agroturismul în comuna Beica de Jos. 

În ceea ce privește vârsta persoanelor care au participat la acest sondaj de opinie se poate 

spune că ea reflectă structura populației rezidente din comuna Beica de Jos. Numărul 

persoanelor vârstnice este prevalent, iar din această cauză se constată în multe din situații faptul 

că informarea și accesul la informație sunt scăzute. Accesul la informație al persoanelor 

vârstnice îl recomandăm prin ziar local cu apariție lunară sau trimestrială în care să fie incluse 

informațiile de interes și cele de interes public astfel încât să fie aduse la cunoștința și a 

cetățenilor care nu au acces la informațiile din mediul online. 

 

Obiective și acțiuni: Pentru îndeplinirea obiectivului strategic au fost identificate, propuse 

și ierarhizate următoarele obiective specifice, acțiuni și activități: 

Obiectiv 1: Întărirea capacității instituționale a administrației locale și eficientizarea 

activității autorităților locale 

Acțiuni Sursa de finanțare 
Perioada de 

realizare 

Acțiunea 1.1: Programe de pregătire 

a funcționarilor pentru furnizarea 

unor servicii de calitate cetățenilor 

comunei Beica de Jos 

ID 1.3 Obiectiv Specific: Îmbunătățirea 

managementului resurselor umane din 

autoritățile și instituțiile publice din 

Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 

2022-2027 

Acțiunea 1.2: Implementarea unui 

sistem informatizat de înregistrare și 

PI 11.1 – Investiții în capacitatea 

instituțională și în eficiența 

administrațiilor și a serviciilor publice în 

2022-2027 
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colectare a taxelor și impozitelor 

locale 

vederea realizării de reforme, a unei mai 

bune reglementări și a bunei guvernanțe 

din Programul Operațional Capacitate 

Administrativă 

Acțiunea 1.3: Dezvoltarea în cadrul 

Primăriei Beica de Jos a capacității 

de accesare a programelor de 

finanțare destinate spațiului rural 

ID 1.3 Obiectiv Specific: Îmbunătățirea 

managementului resurselor umane din 

autoritățile și instituțiile publice din 

Programul Operațional Capacitate 

Administrativă  

2022-2027 

Acțiunea 1.4: Participarea într-un 

Grup de Acțiune Locală, finanțat 

prin axa LEADER a Programului 

Național de Redresare și Reziliență 

Măsura din Programul National de 

Redresare și Reziliență 

2022-2027 

Acțiunea 1.5: Finalizarea procesului 

de cadastrare și de restituire a 

terenurilor agricole, completarea 

registrului agricol prin inventarierea 

averii mobile și imobile a tuturor 

propretarilor din localitățile 

comunei 

Prioritatea de investiții 11.1 a POR, 

”Îmbunătățirea cadastrală și a înregistrării 

proprietăților în zonele rurale din 

România”, din cadrul AP 11 ”Cadastru și 

înregistrarea proprietăților în zonele rurale 

din România” 

2022-2027 

Obiectiv 2: Îmbunătățirea relației între cetățeni și autoritățile locale 

Acțiuni Sursa de finanțare 
Perioada de 

realizare 

Acțiunea 2.1: Înființarea de centre 

de informare a cetățenilor și/sau 

birouri de relații publice ale 

Primăriei la nivelul fiecărei localități 

aparținătoare 

ID 1.3 Obiectiv Specific: Îmbunătățirea 

managementului resurselor umane din 

autoritățile și instituțiile publice din 

Programul Operațional Capacitate 

Administrativă + Bugetul local 

2022-2027 

Acțiunea 2.2: Crearea de comitete 

cetățenești consultative permanente

Bugetul local (presupune costuri reduse) 2022-2027 

Acțiunea 2.3: Arondarea unei 

anumite zone/localități din comună 

Bugetul local (presupune costuri reduse) 2022-2027 
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fiecărui consilier local, de care 

acesta să răspundă și să o reprezinte

Obiectiv 3: Dezvoltarea infrastructurii de bază 

Acțiuni Sursa de finanțare 
Perioada de 

realizare 

Acțiunea 3.1: Asfaltarea și repararea 

străzilor din localitățile 

aparținătoare comunei Beica de Jos 

AP 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere 

de importanță regională și locală din 

Programul Operațional Regional + 

Măsura 07 din Programul Național de 

Redresare și Reziliență 

2022-2027 

Acțiunea 3.2: Introducerea 

sistemelor de alimentare cu apă și 

canalizare în toate localitățile 

comunei 

Programul Angel Salingni  2022-2027 

Acțiunea 3.3: Dezvoltarea 

utilităților publice, spații verzi, 

șanțuri, poduri 

Măsura din Programul Național de 

Redresare și Reziliență 

2022-2027 

Acțiunea 3.4: Modernizarea 

sistemului de iluminat stradal, în 

toate localitățile comunei 

Ministerul Mediului 2022-2027 

Acțiunea 3.5: Sprijinirea dezvoltării 

rețelelor de telecomunicații 

(inclusiv televiziune prin cablu și 

servicii Internet) 

Măsura din Programul Național de 

Redresare și Reziliență 

2022-2027 

Acțiunea 3.6: Introducerea 

sistemului de alimentare cu gaze 

naturale 

Măsura din Programul Național de 

Redresare și Reziliență 

2022-2027 

Acțiunea 3.7: Reabilitarea și 

valorizarea căminelor culturale din 

localitățile comunei 

Măsura din Programul Național de 

Dezvoltare Rurală 
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Acțiunea 3.8: Amenajarea 

terenurilor de sport existente în 

localitățile comunei și stimularea 

înființării de noi baze sportive 

Bugetul local (presupune costuri reduse) + 

Fonduri guvernamentale specifice + 

Sponsorizări 

2022-2027 

Obiectiv 4: Dezvoltare economică prin stimularea investițiilor 

Acțiuni Sursa de finanțare 
Perioada de 

realizare 

Acțiunea 4.1: Înființarea unui centru 

de consultanță în afaceri 

POCU prin diferite DMI + M06 – 

Dezvoltarea exploatațiilor și a 

întreprinderilor din PNRR 

2022-2027 

Acțiunea 4.2: Susținerea activităților 

din domeniul agricol 

Diferite măsuri ale PNRR accesate 

individual de către cetățeni + Fonduri 

guvernamentale specifice 

2022-2027 

Acțiunea 4.3: Reorganizarea 

modului de exploatare a pășunilor, 

în scopul eficientizării utilizării 

acestora  

Bugetul local (presupune costuri reduse) 2022-2027 

Acțiunea 4.4: Asistență acordată 

investitorilor locali în promovarea 

unor proiecte pentru colectarea și 

procesarea produselor agricole –

grupuri de producători 

Măsura 09 din Programul Național de 

Redresare și Reziliență 

2022-2027 

Acțiunea 4.5: Stimularea 

investitorilor interesați în 

dezvoltarea zonelor de agrement 

(ferme agro-turistice) 

Programul Operațional Regional – AP 7 

”Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului” 

Măsura 04 din Programul Național de 

Redresare și Reziliență 

2022-2027 

Acțiunea 4.6: Sprijinirea 

inițiativelor antreprenoriale și a 

economiei sociale 

Diferite axe, măsuri și DMI din POR, 

PNDR și POCU 

2022-2027 

Obiectiv 5: Dezvoltarea unor politici și acțiuni la nivel local care să vizeze protecția 

mediului 
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Acțiuni Sursa de finanțare 
Perioada de 

realizare 

Acțiunea 5.1: Înființarea unui 

deponeu ecologic, pentru colectarea 

deșeurilor menajere și introducerea 

unui siste, de reciclare a deșeurilor 

Măsurile 10 și 11 din Programul Național 

de Redresare și Reziliență 

2022-2027 

Acțiunea 5.2: Extinderea zonelor 

împădurite pe teritoriul comunei 

Beica de Jos 

Măsurile 08, 10 11 și 15 din Programul 

Național de Redresare și Reziliență 

2022-2027 

Acțiunea 5.3: Organizarea unor 

acțiuni educative în spiritul 

protecției mediului 

Programul Operațional Capital Uman prin 

diferite Domenii Majore de Intervenție + 

Bugetul local + Fonduri guvernamentale 

specifice 

2022-2027 

Acțiunea 5.4: Extinderea spațiilor 

verzi prin dezvoltarea parcurilor de 

agrement și a zonelor pentru 

petrecerea timpului liber 

Măsura din Programul Național de 

Redresare și Reziliență 

2022-2027 

Acțiunea 5.5: Conservarea 

habitatelor naturale, a speciilor de 

floră și faună sălbatică și tuturor 

speciilor de păsări care se găsesc în 

stare sălbatică pe teritoriul comunei

Măsuri prezente în  Programul Național de 

Redresare și Reziliență 

2022-2027 

Obiectiv 6: Dezvoltarea sistemului social din comună 

Acțiuni Sursa de finanțare 
Perioada de 

realizare 

Acțiunea 6.1: Prioritatea acordată 

investițiilor în repararea și 

modernizarea spațiilor de 

învățământ preșcolar, primar și 

gimnazial, inclusiv dotarea cu 

tehnică de calcul și acces internet și 

înființarea unui centru afterschool 

POR prin diferite Axe Prioritare + POCU 

prin diferite Domenii Majore de 

Intervenție + Bugetul local + Fonduri 

guvernamentale specifice 

 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE a comunei Beica de Jos, 2021 – 2027 
 

95 

Acțiunea 6.2: Sprijinirea cadrelor 

didactice și medicale care își 

stabilesc domiciliul în Beica de Jos 

POCU prin diferite Domenii Majore de 

Intervenție + Bugetul local + Fonduri 

guvernamentale specifice 

2022-2027 

Acțiunea 6.3: Înființarea unui centru 

pentru educația adulților și 

organizarea de cursuri de formare 

profesională în meserii solicitate pe 

piața forței de muncă 

POCU prin diferite Domenii Majore de 

Intervenție 

2022-2027 

Acțiunea 6.4: Implicarea copiilor și 

a tinerilor în activitățile comunitare, 

prin organizarea de acțiuni specifice

Bugetul local (presupune costuri reduse) 2022-2027 

Acțiunea 6.5: Promovarea 

diversității etnice și culturale prin 

permanentizarea și dezvoltarea 

acțiunilor culturale specifice 

comunei Beica de Jos 

AP 5 Conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural din programul Operațional 

Regional 

2022-2027 

Acțiunea 6.6: Stimularea organizării 

de competiții sportive la nivelul 

comunei prin colaborarea cu 

sponsori locali 

Bugetul local (presupune costuri reduse) + 

Fonduri guvernamentale specifice + 

Sponsorizări 

2022-2027 

Acțiunea 6.7: Sprijinirea 

organizațiilor neguvernamentale 

non-profit care activează în 

domeniul educațional, ecologic, 

social și cultural 

AP 5 Conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural din programul Operațional 

Regional 

2022-2027 

Acțiunea 6.8: Susținerea unor 

programe educative în domeniul 

sănătății și igienei, pentru populația 

de vârstă școlară 

POCU prin diferite Domenii Majore de 

Intervenție 

2022-2027 

Acțiunea 6.9: Dezvoltarea de 

programe sociale pentru grupurile 

defavorizate 

POCU prin diferite Domenii Majore de 

Intervenție 

2022-2027 
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Acțiunea 6.10:Îmbunătățirea 

accesului la serviciile de sănătate în 

special pentru grupurile vulnerabile

Granturi SCE – Sate sănătoase 

Ministerul Sănătății 

 

2014-2023 

Obiectiv 7: Dezvoltarea sectorului de turism  

Acțiuni Sursa de finanțare 
Perioada de 

realizare 

Acțiunea 7.1: Dezvoltarea 

infrastructurii specifice prestării 

activităților recreative (piste de 

bicicliști, trasee, hipodrom, 

vânătoare, circuite turistice în 

natură, terenuri de golf, ștranduri, 

piscine, amenajarea lacurilor/ 

iazurilor etc.) 

Programul Operațional Regional – AP 7 

”Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului”  

 

2022-2027 

Acțiunea 7.2: Promovarea și 

susținerea investițiilor locale în 

turism, inclusiv în agroturism 

Programul Operațional Regional – AP 7 

”Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului”  

 

2022-2027 

Acțiunea 7.3: Promovarea și 

includerea obiceiurilor și tradițiilor 

locale 

Programul Operațional Regional – AP 7 

”Diversificarea economiilor locale prin 

dezvoltarea durabilă a turismului”  

 

2022-2027 

 

  



STRATEGIA DE DEZVOLTARE a comunei Beica de Jos, 2021 – 2027 
 

97 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
 

Parteneriatul 
 

 

 

În vederea elaborării strategiei, a fost constituit Comitetul de Dezvoltare Strategică al 
Comunei Beica de Jos, având la bază principiul democrației, al liberei asocieri, al inițiativei şi 
al dreptului de exprimare a opiniei. Acest grup de lucru este format din reprezentanți ai 
Primăriei Comunei Beica de Jos, instituțiilor de învățământ, IMM-uri şi alţi reprezentanți ai 
patronatelor şi cultelor care au dorit să-şi aducă contribuția la elaborarea acestei lucrări şi care 
au în vedere un spectru larg de interese ale comunității locale. 
 

Asocieri cu alte organisme/entități. Înfrățiri cu Unități Administrativ Teritoriale 

Asocieri cu alte organisme/entități 

Comuna Beica de Jos este asociată (membră) cu alte organisme (GAL-uri, Asociații de 
Dezvoltare Intercomunitare, etc.), după cum urmează: 

- GAL 

- Gal Prietenia Mureș Harghita 

- Asociația Comunelor din Romania (ACoR) 

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect – Județul Mureș 
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Înfrățiri cu Unități Administrativ Teritoriale 

În ceea ce privește înfrățirile cu alte localități, în prezent Comuna Beica de Jos nu este 

înfrățită cu alte Unități Administrativ Teritoriale. 

Strategia dezvoltare a Comunei Beica de Jos 2021 – 2027, propune intervenții și în acest 

domeniu de activitate al cooperării administrative la nivelul UAT . 

Relațiile de înfrățire reprezintă o formă de cooperare foarte importantă, care ajută foarte 

mult comunitățile implicate. Conceptul de „orașe înfrățite”denotă un tip foarte important de 

cooperare pentru dezvoltarea comunităților din diferite țări. UAT care se implică în astfel de 

relații de cooperare nu trebuie să fie poziționte aproape de granițele geografice pentru a putea 

coopera, așa cum este necesar în cazul cooperării transfrontaliere. Ele au nevoie doar să își 

găsească un partener care să aibă nevoi asemănătoare pentru a putea dezvolta și implementa 

proiecte care să aducă beneficii în ambele comunități. 

Twinning-ul este cea mai vizibilă formă de cooperare europeană, acest tip de relație de 

cooperare fiind realizat între sate, aglomerări urbane, municipalități, provincii și orașe. 

Înfrăţirea UAT presupune cooperarea într-o gamă variată de domenii: 

- Lucrări şi servicii publice, 

- Comerţ, 

- Turism, 

- Învăţământ, 

- Cultură, 

- Servicii sociale, 

- Siguranţa publică, 

- Sport, etc. 

Obiectivul proiectelor de înfrățire a Comunei Sălașu de Sus cu alte UAT este de a creste 

resursele umane şi materiale ale autorităților locale. 

 

BENEFICII obținute prin înfrățirea UAT: 

1. BENEFICIILE AUTORITĂŢILOR LOCALE: 

- Îmbunătățirea serviciilor furnizate şi a modului de soluționare a problemelor 

- Creșterea nivelului de conştientizare a apartenenţei europene 

- Accesul la finanţare UE 

- Dezvoltarea şi pregătirea personalului 

- Dezvoltarea şi pregătirea membrilor 

2. BENEFICIILE CETĂŢENILOR: 

- Creşterea gradului de toleranţă şi înţelegere 



STRATEGIA DE DEZVOLTARE a comunei Beica de Jos, 2021 – 2027 
 

99 

- promovare mai susţinută a parteneriatului comunitar 

- Mai multe activităţi pentru tineret 

3. BENEFICII GENERALE: 

- Creşterea bunăstării la nivelul comunităţii 

- Informarea şi educarea publicului 

- Învăţământ 

- Dezvoltare economică şi comercială 

 

INSTRUMENTE DE SUSŢINERE EUROPENE PENTRU ÎNFRĂŢIREA 
ORAŞELOR SUBVENŢIA PENTRU ÎNFRĂŢIRE A COMISIEI EUROPENE 

Sursa principală de finanţare pentru înfrăţirea localităților este programul de înfrăţire al 

Comisiei Europene, creat în 1989. Programul are ca obiectiv susţinerea activităţilor care 

popularizează conceptul de Uniune Europeană şi pun în legătură oameni din ţări europene 

diferite. Evenimentele care au legătură cu democraţia locală şi funcţionarea instituţiilor şi 

serviciilor locale, iniţiativele economice şi de creare de locuri de muncă. la nivel local, 

condiţiile de trai, mediul, limbile străine şi identitatea culturală primesc, de obicei, sprijinul 

Comisiei. 

Subvenția finanţează vizite de documentare şi conferinţe sau seminarii de pregătire. Sunt 

eligibile oraşe din 25 de state ale Uniunii Europene, împreună cu cele din ţările candidate, iar 

Islanda, Liechtenstein, Norvegia şi Elveţia pot participa dacă semnează un acord cu Comisia. 

Programul Europa pentru Cetățeni este structurat în două componente și o acțiune 

orizontală: 

• Componenta 1 - Memorie istorică europeană 

• Componenta 2 - Implicare democratică și participare civică, cu măsurile: 

2.1 Înfrățire între localități 

2.2 Rețele de orașe 

2.3 Proiecte ale societății civile 

Pe lângă atingerea obiectivelor de dezvoltare a Comunei Sălașu de Sus, este foarte 

important ca înfrățirile să aducă îmbunătățiri fizice, palpabile în comunitate. Aici facem referire 

la îmbunătățirile palpabile în comunitate deoarece beneficiile indirecte sau mai puțin tangibile 

sunt dificil de cuantificat. 

Exemple de îmbunătățiri/proiecte/investiții în comunitățile înfrățite: 

 organizarea unor excursii în orașul înfrățit pentru copiii elevi; 

 înființarea de noi grădinițe/reabilitarea. modernizarea acestora ; 

 schimb de experiență a elevilor și cadrelor didactice; 
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 promovarea produselor tradiționale în cadrul diverselor târguri organizate de UAT 

înfrățit; 

 donații 

 promovarea turistică a UAT 

 crearea unei piste de biciclete; 

 înființarea unui sistem de colectare și evacuare a apelor pluviale în zonă; 

 dezvoltarea și pregătirea personalului de la primărie privind îmbunătățirea 

managementului instituțional și stimularea profesionalismului în amenajarea spațiilor 

verzi; 

 deschiderea unor perspective de investiții economice; 

 schimb de experiență în domeniul învățământului prin vizite anuale între școli; 

 schimburi culturale. 

 construirea unor relații formale și informale cu administrația publică. 

Participarea activă a locuitorilor Comunei Beica de Jos la dezvoltarea unor proiecte în 

cadrul acordurilor de înfrățire este necesară deoarece nu putem vorbi despre înfrățiri fără 

participarea activă a locuitorilor. Locuitorii sunt cei care formează comunitatea în adevăratul 

sens al cuvântului iar în acest sens sunt implicate școli, cluburi sportive, agenți economici, 

asociații de petrecere a timpului liber, membri ai organizațiilor cetățenilor, ai comunității locale 

și ai altor asociații. 

Beneficii sunt aduse și pentru comunitate în ansamblul ei. Toate acestea își pot pune 

amprenta asupra comunității care se dezvoltă din ce în ce mai mult. Acest lucru este esențial, 

deoarece în acest fel Comuna Beica de Jos poate să se dezvolte prin atragerea de investitori 

străini, spre exemplu. 

Comuna Beica de Jos poate fi foarte activă în domeniul înfrățirilor creând parteneriate 

care aduc beneficii în comunitate. 

 

Legislația naționala în materie 

a. Constituția României, republicată 

- art.121 Autorități comunale și orășenești 

(1) Autoritățile administrației publice, prin care se realizează autonomia locala în comune 

și în orașe, sunt consiliile locale alese și primarii aleși, în condițiile legii; 

(2) Consiliile locale și primarii funcționează, în condițiile legii, ca autorități 

administrative autonome si rezolva treburile publice din comune și din orașe. 

b. Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg pe 15 octombrie 

1985, ratificata prin Legea nr.199/1997 
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- art.10 Dreptul de asociere al autorităților administrației publice locale 

(1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul, în exercitarea competentelor lor, 

de a coopera și de a se asocia, în condițiile legii, cu alte autorități ale administrației publice 

locale, pentru realizarea de sarcini de interes comun. 

(2) Dreptul autorităților administrației publice locale de a adera la o asociație pentru 

protecția și promovarea intereselor lor comune și acela de a adera la o asociație internaționala 

de autorități administrative publice locale trebuie să fie recunoscut în fiecare stat. 

(3) Autoritățile administrației publice locale pot să coopereze, în condițiile prevăzute de 

lege, cu autoritățile administrației publice locale ale altor state. 

c. Codul civil al României, adoptat prin Legea nr.287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare 

- art.7 (2) Actele normative adoptate, în condițiile legii, de autoritățile și instituțiile 

administrației publice locale se aplica numai în raza lor de competență teritorială. 

d. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare 

- art.35 Colaborare, cooperare, asociere, înfrățire, aderare 

(6) Obligațiile financiare rezultate din acorduri de cooperare, de înfrățire sau de aderare 

a unităților administrativ-teritoriale la asociații interne organizate la nivel național ori la 

organizații internaționale cu personalitate juridică, hotărâte de autoritățile deliberative, în 

condițiile legii, se suportă din bugetele locale ale acestora. 

e. Codul administrativ al României 

ARTICOLUL 89 

Formele de asociere a unităților administrativ-teritoriale 

(1) Două sau mai multe unități administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele 

competenței autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze, în 

condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de 

drept privat. Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sunt persoane juridice de utilitate 

publică. 

(2) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condițiile legii, în scopul 

realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării 

în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane și aglomerările urbane constituite cu 

acordul expres al consiliilor locale ale unităților administrativ teritoriale componente au ca scop 

dezvoltarea infrastructurilor și a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autoritățile 

deliberative și executive de la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale componente își 

păstrează autonomia locală, în condițiile legii. 
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(3) Unitățile administrativ-teritoriale cooperează pentru organizarea și exercitarea unor 

activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice 

locale, cu precădere în domeniile ce privesc activitățile de control, audit, inspecție, urbanism și 

amenajarea teritoriului, cadastru, precum și în orice alte domenii în care hotărăsc consiliile 

locale respective, pe principii de eficiență, eficacitate și economicitate, la nivelul asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară ai căror membri sunt sau la nivelul structurilor județene cu 

personalitate juridică ale structurilor asociative ori la nivelul structurilor asociative ale 

autorităților administrației publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, potrivit legii. 

………….. 

(6) Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenței autorităților 

lor deliberative și executive, să coopereze și să se asocieze și cu unități administrativ-teritoriale 

din străinătate, în condițiile legii, prin hotărâri ale autorităților deliberative de la nivelul 

acestora. De asemenea, pot adera la organizații internaționale ale autorităților administrației 

publice locale, în condițiile legii. Cheltuielile ocazionate de participarea la activitățile 

organizațiilor internaționale se suportă din bugetele locale respective. 

(7) Pentru protecția și promovarea intereselor lor comune, unitățile administrativ 

teritoriale au dreptul de a adera la asociații naționale și internaționale, în condițiile legii. 

(8) Unitățile administrativ-teritoriale pot încheia între ele acorduri și pot participa, 

inclusiv prin alocare de fonduri, la inițierea și la realizarea unor programe de dezvoltare zonală 

sau regională, în baza hotărârilor adoptate de autoritățile deliberative de la nivelul acestora, în 

condițiile legii. 

(9) Unitățile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontieră pot încheia între ele 

acorduri de cooperare transfrontalieră cu structuri similare din statele vecine, în condițiile legii. 

(10) Inițiativa unităților administrativ-teritoriale de a coopera și de a se asocia cu unități 

administrativ-teritoriale din străinătate, precum și de a adera la o asociație internațională a 

unităților administrativ-teritoriale va fi comunicată, prin intermediul primarilor, respectiv al 

președinților consiliilor județene, ministerului cu atribuții în domeniul afacerilor externe și 

ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice. Proiectele de acord de cooperare pe 

care unitățile administrativ- teritoriale intenționează să le încheie cu unitățile administrativ-

teritoriale din alte țări trebuie transmise spre avizare conformă ministerului cu atribuții în 

domeniul afacerilor externe și ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice 

înainte de supunerea lor spre adoptare de către autoritățile deliberative. 

(11) Ministerul cu atribuții în domeniul afacerilor externe și ministerul cu atribuții în 

domeniul administrației publice emit avizele pentru proiectele de acorduri prevăzute la alin. 

(10) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. În caz contrar, autoritățile administrației 
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publice locale consideră că nu sunt obiecții și proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare 

autorității deliberative interesate. 

(12) Prin acordurile de cooperare transfrontalieră pot fi create și pe teritoriul României 

organisme care să aibă, potrivit dreptului intern, personalitate juridică. 

Aceste organisme nu au, în sensul prezentului cod, competențe administrativ teritoriale. 

(13) Unitățile administrativ-teritoriale care au încheiat acord de cooperare transfrontalieră 

au dreptul să participe în alte state la organismele create prin respectivele înțelegeri, în limita 

competențelor ce le revin, potrivit legii. 

(14) Autoritățile administrației publice locale din România pot încheia acorduri de 

înfrățire/cooperare cu autoritățile administrației publice locale din alte state, prioritar cu 

autoritățile administrației publice locale din statele în care se află comunități de români, 

programe comune culturale, sportive, de tineret și educaționale, stagii de pregătire profesională 

și alte acțiuni care contribuie la dezvoltarea relațiilor de prietenie, inclusiv finanțarea acestora. 

(15) Responsabilitatea privind acordurile de cooperare sau de asociere încheiate de 

unitățile administrativ-teritoriale revine în exclusivitate acestora. 

(16) Guvernul poate aproba programe de finanțare pentru activitățile prevăzute la alin. 

(1) - (3), (6) - (9) și (12) - (14). 
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Viziunea și obiectivele strategiei 2021 – 2027 
 

VIZIUNEA: 

Dezvoltarea durabilă și echilibrată a comunei Beica de Jos prin crearea și susținerea unui 

mediu economic social, competitiv, stabil, sănătos și diversificat care să asigure creșterea 

economică continuă și creșterea calității vieții cetățenilor comunei. 

OBIECTIV GENERAL: 

Obiectivul general al strategiei este de a îmbunătății atractivitatea Comunei Beica de Jos 

prin creșterea competitivității economice, calității serviciilor oferite și satisfacției cetățenilor 

privind calitatea vieții în mediul rural. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

- dezvoltarea turismului și agroturismului rural şi promovarea antreprenoriatului; 

- creșterea ratei ocupării pe segmentul de vârstă 20 -64 ani în mediul rural; 

- reducerea ratei șomajului pe termen lung în mediul rural; 

- aducerea infrastructurii la standarde europene; 

- dezvoltarea resurselor umane şi a mediului de afaceri; 

- crearea, îmbunătăţirea si diversificarea infrastructurii turistice, a facilităţilor şi atracţiilor 

turistice; 

- sprijinirea activităţilor economice non-agricole; 

- creşterea veniturilor adiţionale ale fermelor de subzistenta si semi-subzistenta din 

activităţi non-agricole; 

- crearea de locuri de muncă în satele aparţinătoare comunei Beica de Jos; 

- limitarea depopulării spaţiului rural;  

- creşterea cifrei de afaceri în sectoarele economice; 

- dezvoltarea integrată a satelor în vederea dezvoltării durabile; 

- crearea de servicii pentru populația rurală; 

- dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice, asigurarea cu servicii de gospodărie 

comunală în sistem centralizat (apă, canalizare, salubrizarea localităților). 

 

OPERAȚIUNI/ACȚIUNI PROPUSE: 

TURISM 

- Dezvoltarea agroturismului 

- Promovare turistică. 
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AGRICULTURĂ 

- Agricultură ecologică 

- Micro-ferme pentru creşterea animalelor, cultivarea plantelor şi livezilor 

- Atragerea tinerilor fermieri (100.000 euro/proiect) 

- Îmbunătățirea poziției fermierilor in lanțul valoric (100.000 euro/proiect) 

- Îmbunătățirea orientării spre piața si creșterea competitivității (100.000 euro/proiect) în 

domenii precum zootehnie, pomicultură, legumicultură, piscicultură, apicultură 

- Diversificarea veniturilor gospodăriilor agricole (100.000 euro/proiect) 

INDUSTRIE 

- Înfiinţare de întreprinderi neagricole, cum ar fi exploatarea şi prelucrarea lemnului 

SERVICII 

- Ateliere mecanice şi baze pentru utilaje agricole. 

CAPITAL UMAN 

- Calificarea/recalificarea forţei de muncă în turism şi agro-turism, prelucrarea lemnului, 

agricultură, tehnicieni. 

 

INFRASTRUCTURA PUBLICĂ: 

Transporturi 

- Asfaltarea străzilor și străduțelor laterale în toate satele. 

Mediu 

- Sistem de canalizare pentru preluarea apelor pluviale.  

- Extinderi ale reţelei de energie electrică pentru racordare construcţii noi. 

- Reabilitarea iluminatului public prin completarea cu stâlpi, corpuri de iluminat şi 

accesoriile aferente 

- Înființare rețea de distribuție și racorduri gaze naturale în comuna Beica de Jos 

Urbanism 

- Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale 

Digitalizare 

- Creşterea calităţii reţelei de telefonie mobilă în localitățile comunei 

- Introducerea reţelei de fibră optică 

- Modernizarea administrației și serviciilor publice prin mijloace digitale, inclusiv harta 

digitală turistică 

Turism 

- Lucrări de întreţinere şi reparaţii la monumentele istorice 

- Amenajări de vizitare turistică a siturilor arheologice 
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- Marcare circuite turistice care să cuprindă obiectivele turistice din comună. 

- Promovarea și includerea în circuitul turistic a Muzeului Satului Șerbeni. 

 

OPERAȚIUNI HARD 

- Modernizarea vetrei satului si a zonelor centrale; 

- Restaurarea, conservarea și consolidarea obiectivelor de patrimoniu cultural și Natural 

- Conversia funcțională a clădirilor abandonate si punerea în valoare a arealelor rurale 

părăsite; 

- Sprijinirea modernizării târgurilor si piețelor comunale; 

- Înlocuirea/ modernizarea mobilierului public învechit; 

- Modernizarea si extinderea rețelelor de drumuri din interiorul comunei; 

 drumurilor comunale, vicinale, precum și a drumurilor agricole și forestiere; 

 Amenajarea de parcuri și spații verzi; 

- Modernizarea si extinderea rețelei de depozite speciale de colectare, distribuție și 

valorificare a produselor agricole; 

- Modernizarea exploatațiilor agricole prin: dotare cu echipamente moderne, introducerea 

de noi tehnologii, construirea/ modernizarea clădirilor operaționale;  

- Crearea unor laboratoare independente de testare și certificare a produselor agricole și 

agroalimentare; 

- Sprijinirea dezvoltării mediului antreprenorial prin investiții în dezvoltarea IMM-urilor 

existente și prin sprijinirea creării de noi IMM-uri; 

- Introducerea/ extinderea rețelei de utilități (apă, canalizare, gaz, electricitate) și 

telecomunicații (internet) în mediul rural; 

- Îmbunătățirea valorificării pădurilor prin: refacerea/ extinderea pădurilor, achiziția de 

echipamente; 

- Investiții pentru îmbunătățirea procesării produselor agricole și forestiere și realizarea 

de produse cu valoare adăugată ridicată; 

- Modernizarea și/sau retehnologizarea lucrărilor de desecare și drenaj și de corectare a 

torenților situați pe fondul agricol; 

- Sprijinirea dezvoltării turismului în mediul rural, prin crearea/ modernizarea structurilor 

de cazare și de agrement; 

- Achiziționarea de utilaje si echipamente pentru serviciile publice; 

- Crearea și amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populație; 

- Modernizarea și extinderea infrastructurii existente pentru distribuția și comercializarea 

produselor agro-alimentare (piețe agroalimentare); 
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- Încurajarea efectuării unor lucrări de îmbunătățiri funciare; 

- Modernizarea, extinderea și dotarea biblioteci din comună; 

- Modernizarea si extinderea rețelelor de cămine culturale din mediul rural; 

- Amplasarea unor spații pentru a încuraja expresia liberă (districte creative); 

- Modernizarea si construcția infrastructurii adecvate pentru practicarea sporturilor 

(terenuri sportive) 

- Modernizarea si amenajarea de parcuri tematice (pentru copii, de distracții, etc.) 

- Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală (parcuri, 

spații de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete); 

- Conservarea patrimoniului și a obiectivelor turistice naturale; 

- Reabilitarea, modernizarea si dotarea aferentă a muzeelor și altor așezăminte 

- culturale, în vederea promovării patrimoniului cultural imaterial; 

- Crearea infrastructurii de cazare și de agreement turistic de toate tipurile; 

- Valorificarea potențialului turistic  prin: marcaje, amanajare de trasee; 

- Amenajarea infrastructurii pentru practicarea turismului de aventură; 

- Construirea/ modernizarea căilor de acces la principalele obiective turistice. 

 

OPERAȚIUNI SOFT 

- Îmbunătățirea serviciilor de bază în mediul rural: educație, sănătate, social; 

- Programe de instruire si conversie profesională a locuitorilor din mediul rural; 

- Sprijinirea constituirii formelor asociative în agricultură; 

- Dezvoltarea si promovarea produselor tradiționale și/ sau ecologice si crearea unor 

branduri locale si regionale; 

- Creșterea competitivității produselor agricole și agro-alimentare si implementarea 

 standardelor europene de calitate; 

 sprijinirea accesului producătorilor locali în calitate de furnizori pentru 

marile lanțuri de magazine; 

 îmbunătățirea furnizării de informații, prin utilizarea acestor rețelelor 

existente: administrația publică locală, asociații de producători, grupurile de 

acțiune locală; 

 dezvoltarea unor rețelele specifice de consiliere și consultanță în domeniul 

agricol și atragerea de fonduri europene nerambursabile; 

 crearea unui mecanism permanent de informare cu privire la prețurile 

produselor și mărfurilor, atât din piața județeană/regională cât si din piețele 

cu care există relații comerciale; 
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 sprijin pentru activități de marketing și promovare pe plan național și 

internațional a produselor agricole/ agroalimentare locale; 

 încurajarea și promovarea meșteșugurilor tradiționale; 

 formare profesională pentru îmbunătățirea managementului exploatațiilor 

agricole; 

 sprijin pentru dezvoltarea tinerilor fermieri (training, consultanță, sprijin 

financiar, etc.); 

 sprijinirea elaborării și implementării strategiei de dezvoltare locală 2021 – 

2027; 

 stimularea cercetării de bază și aplicate în domeniul agro-alimentar; 

 încurajarea utilizării sustenabile a terenurilor din comună; 

 încurajarea luării de măsuri împotriva secetei si fenomenelor de risc 

climatic. 

 sprijinirea centrelor de cultură; 

 sprijinirea ONG-urilor din domeniul cultural; 

 sprijinirea manifestațiilor culturale care promovează valorile autentice; 

 promovarea si sprijinirea evenimentelor culturale locale și județene; 

 

Crearea unor branduri culturale și turistice proprii; 

 Elaborarea de studii si analize privind turismul și cultura în Comuna Beica 

de Jos; 

 Înființarea unor asociații / clustere pentru promovarea și dezvoltarea 

turismului, a culturii și a artei; 

 Exploatarea și dezvoltarea tipurilor de turism cu potențial: ecoturism și 

turism activ, etc. Dezvoltarea și promovarea ecoturismului și a turismului 

activ; 

 Promovarea obiectivelor si valorilor locale la diverse târguri de turism; 

 Crearea și promovarea unei agende a evenimentelor pentru fiecare sezon; 

 Formarea profesională a personalului care activează în domeniul turismului, 

în vederea creșterii calității serviciilor; 

 Crearea unor soluții TIC de management al destinațiilor turistice; 

 Realizarea de acorduri și parteneriate cu operatorii de turism străini; 

 Promovarea comunei la târgurile de turism naționale și internaționale; 
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 Crearea si valorificarea unor circuite turistice tematice si a unor produse 

turistice cu specific local. 

 

INDICATORI DE REZULTAT: 

- Creșterea satisfacției cetățenilor privind calitatea vieții în mediul rural  

- Creșterea conectivității cu mediul urban (rutier, feroviar și transport în comun) 

- Creșterea gradului de acces la servicii publice de bază 

- Creșterea densității IMM-urilor în rural – nr. IMM-uri / 1000 locuitori 

- Creșterea producției si productivității agricole (t/ha); 

- Dezvoltarea sustenabilă a industriei mobilei, a silviculturii si a pisciculturii; 

- Multiplicarea servicii publice concentrate în mediul rural  

- Creșterea ratei ocupării pe segmentul de vârstă 20 -64 ani în mediul rural  

- Reducerea ratei șomajului pe termen lung în mediul rural  

- Obiective de patrimoniu cultural și natural restaurate  

- Clădiri abandonate și areale părăsite reabilitate și puse în valoare  

- Târguri/ piețe comunale modernizate/ înființate  

- Lungimea drumurilor reabilitate/ extinse  

- Suprafață parcuri/ spații verzi modernizate/ create  

- Spații publice de recreere create/ modernizate  

- Depozite de colectare și distribuție create/ modernizate  

- Exploatații agricole modernizate  

- Suprafață agricolă care beneficiază de rețeaua de irigații modernizată/ extinsă 

- Laboratoare de testare și certificare a produselor agricole și agroalimentare create  

- Rețea de utilități extinsă/ modernizată ( acoperire alimentare cu apă, canalizare si gaze 

naturale, internet) 

- Structuri agroturistice (cazare/ agreement) create. 

- Infrastructuri pentru distribuția și comercializarea produselor agro-alimentare 

modernizate/extinse  

- IMM-uri sprijinite prin investiții. Întreprinderi și locuri de muncă nou create în zona 

rurală. 

- Persoane care participă la cursuri de formare profesională, care au beneficiat de 

consiliere și consultanță agricolă  

- Beneficiari ai serviciilor de informare/asistență privind atragerea de fonduri europene, 

nerambursabile și managementul proiectelor  

- Forme asociative create  
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- Lucrări de îmbunătățiri funciare și de pregătire a terenurilor degradate pentru activități 

agricole  

- Programe de sprijinire a tinerilor fermieri și a fermierilor  

- Utilaje agricole achiziționate  

- Centre zonale de colectare si păstrare a produselor agricole. 

- Creșterea numărului de manifestații și evenimente artistice și culturale 

- Creșterea si diversificarea ofertei de activități de agrement în spațiul rural  

- Creșterea numărului de activități districte și creative  

- Încurajarea expresiei artistice în spațiile publice 

- Creșterea numărului de evenimente publice 

- Creșterea numărului de turiști/ an  

- Modernizarea infrastructurii de cazare si adaptarea acesteia conform cererilor turiștilor  

- Biblioteci dotate/ reabilitate  

- Cămine culturale modernizate/ extinse  

- Manifestări si activități culturale  

- Muzee și așezăminte culturale reabilitate/ modernizate  

- Branduri turistice create 

 

 

Atingerea obiectivelor 
 

Pentru realizarea acestor obiective, vor fi folosite toate sursele de finanțare aflate la 

îndemâna comunei, nedorindu-se limitarea la doar un anumit tip de finanțare. Partea de 

cofinanțare va fi susținută în principal, dar nu excluși, din bugetul local. Întrucât proiectele 

derulate de către Comuna Beica de Jos nu vor fi generatoare de profit, iar beneficiarul este o 

instituție publică, cele mai multe programe au cote de cofinanțare foarte mici, uneori chiar 

lipsind această obligație. 

Astfel, nu se prevăd probleme din acest punct de vedere în gestionarea mai multor 

proiecte de anvergură, chiar și simultan. În continuare, vor fi descrise o parte din sursele de 

finanțare care se preconizează că vor fi folosite pentru îndeplinirea obiectivelor acestei strategii. 

Însă unele obiective pot fi îndeplinite și prin programe care nu reprezintă costuri suplimentare 

pentru bugetul local, cum ar fi unele proiecte cuprinse de către O2. Îmbunătățirea relației 

între cetățeni și autoritățile locale.  Consultarea cetățenilor se poate realiza într-un cadru 

organizat cu costuri minime, dar în eventualitatea în care vor fi disponibile platforme integrate 
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care să finanțeze dezvoltarea acestor activități, se va apela și la ele. Drept urmare, în continuare 

vor fi menționate doar câteva din programele operaționale care se anticipează a fi cele mai des 

folosite în atingerea obiectivelor acestei strategii. Această menționare nu are rolul de a limita 

abilitățile comunei Beica de Jos de a accesa și fonduri accesibile prin alte programe operaționale 

sau prin alte axe, domenii de intervenție, linii de finanțare, măsuri și submăsuri care pot fi 

disponibile la un moment dat.  

  

Planul Național de Redresare și Reziliență 
 

Nu este al unui guvern. Este al cetățenilor. Acesta a fost principiul cu care Uniunea 

Europeană a creat Mecanismul de Redresare și Reziliență, un instrument gândit, negociat, 

redactat pentru a combate efectele pandemiei asupra noastră, a tuturor. O modalitate prin care 

toate țările europene să demonstreze că o sumă istorică va avea un impact real pentru cetățeni 

și că 672,5 miliarde de euro nu vor fi împărțiți în mod discreționar. 

PNRR este planul nostru de țară, este o șansă istorică pentru repararea României și 

plasarea ei între statele moderne ale Europei. Este singurul proiect românesc de reforme și 

investiții real, existent, fezabil: conține un calendar, ținte, indicatori, buget detaliat, grafic de 

derulare. Toate create în dialog cu experții tehnici ai Comisiei Europene și aprobate de către 

Comisia Europeană cu calificative foarte bune. 

În ciuda numeroaselor acțiuni politice de subminare a eforturilor, de discreditare a 

măsurilor cuprinse în PNRR, de reducere a ambițiilor și de evitare a îndeplinirii obiectivelor, 

PNRR rămâne în picioare, deoarece românii își doresc să îl vadă transformat în realitate. Iar 

pentru asta, avem nevoie de o monitorizare obiectivă, atentă, detaliată a modului în care PNRR 

trece de pe hârtie în concret.  

Transparența și cheltuirea eficientă a fondurilor europene sunt principii de bază ale 

grupului politic european Renew Europe. Principii care stau la baza Mecanismului de Redresare 

și Reziliență negociat la nivel european de europarlamentarul Dragoș Pîslaru, responsabil de 

monitorizarea PNRR-urilor la nivel european și al PNRR-ului elaborat de ministrul Cristian 

Ghinea și echipa sa din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). 

Metodologie 

La nivel european, Comisia Europeană a lansat Scoreboard-ul de Redresare și Reziliență, 

un tablou de bord virtual care oferă toate informațiile necesare despre PNRR-urile europene. În 

plus, Parlamentul European are un grup de lucru și un raport dedicat implementării PNRR-

urilor, pentru a se asigura că guvernele își fac datoria față de cetățeni. 
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Cu toate acestea, pentru a îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor comunei noastre, este de 

maximă importanță și sprijinirea activităților care vor genera sporirea veniturilor locuitorilor 

comunei. Acest aspect este foarte important pentru că astfel se asigură sustenabilitatea pe 

termen lung a întregii comunități. Prin dezvoltarea mediului și spiritului antreprenorial, se 

asigură și surse stabile de venit la bugetul local, care pot întreține și dezvolta lucrările de 

infrastructură care sunt necesare. Pentru că simpla construcție a drumurilor și a altor proiecte 

de infrastructură nu este suficientă pentru a genera trezirea spiritului antreprenorial. Este 

adevărat că este importantă, însă locuitorii au nevoie de exemple de bune practici și de inițiativă 

pentru a-și valorifica la maxim resursele disponibile. 

Deși nu integral sau exclusiv, multe din obiectivele de dezvoltare ale comunei vor putea 

fi atinse prin implementarea pe teritoriul comunei a câtorva măsuri și submăsuri critic. Însă 

doar o parte din aceste măsuri pot fi implementate direct de către reprezentanții comunei. Restul 

trebuiesc a fi implementate de către cetățeni, pentru care autoritățile comunei Beica de jos își 

vor oferi întregul sprijin permis de legile și regulamentele naționale și europene. Enumerarea 

programelor și liniilor de finanțare la care se va apela se bazează pe documentele disponibile  

momentul redactării prezentei strategii. În cazul în care, din motive independente de comuna 

Beica de Jos se va modifica denumirea sau numerotarea anumitor programe, se va înțelege în 

acest document echivalentul lor la momentul redactării. 
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Pilonul III. Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune 

economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare și inovare, 

precum și o piață internă funcțională, cu întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) puternice. 

 

Obiectiv: 

Principalul obiectiv al componentei îl reprezintă crearea unui mediu sustenabil, predictiv 

și simplificat pentru derularea activității mediului de afaceri, creșterea accesului la finanțare, 

prin dezvoltarea de instrumente adaptate nevoilor întreprinderilor, cu accent inclusiv pe 

contribuția la schimbările climatice și tranziția digitală, creșterea capacității de inovare a 

sistemului CDI pentru crearea de sinergii cercetare–mediu de afaceri, precum și dezvoltarea 

premiselor necesare pentru reformarea sustenabilă a companiilor de stat; 

 

Reforme: 

R1. Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate mediului 

de afaceri 

R2. Eficientizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării 

R3. Reforma carierei de cercetător 

R4. Consolidarea cooperării dintre mediul de afaceri și cel de cercetare 

R5. Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în 

Spațiul european de cercetare 

 

Investiții: 

I1.Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea 

procedurală destinate mediului de afaceri 

I2. Instrumente financiare pentru sectorul privat 

Măsura 1. Garanția de portofoliu pentru reziliență 

Măsura 2. Garanția de portofoliu pentru acțiune climatică 

Măsura 3. Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare 

Măsura 4. Fond de fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes 

Măsura 5. Instrumentul financiar pentru investiții în eficiență energetică în sectorul 

rezidențial și al clădirilor 

I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat 

Măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-

urilor 
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Măsura 2. Schemă de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare 

la bursa 

I4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri 

semiconductoare 

I5. Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență 

I6. Programul de mentorat Orizont Europa 

I7. Consolidarea excelenței și susținerea participării României la parteneriatele și misiunile din 

cadrul programului Orizont Europa 

I8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate 

pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare 

I9. Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru 

burse individuale Marie Sklodowska Curie 

I10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de 

orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM 

 

Buget: 2.558,63 mil. euro din care solicitat în cadrul PNRR: 2.558,63 mil. euro. Valorile 

din prezenta componentă nu includ TVA. 

 

Strategia Europa 2020 a imprimat o viziune pe termen lung asupra economiei UE, 

asigurând angajarea statelor membre pe o traiectorie de creștere durabilă. Cu toate acestea, criza 

financiară a anulat o mare parte din progresul realizat de statele membre, iar pandemia de 

COVID-19 a accentuat și mai mult impactul asupra economiei reale, afectând puternic locurile 

de muncă, productivitatea, accesul la finanțare, creșterea și reziliența economică a mediului de 

afaceri. De altfel, impactul economic al COVID-19 a fost, în esență, triplu, în conformitate cu 

Comunicarea CE privind Strategia anuală pentru 2020 privind creșterea durabilă, afectând în 

mod direct producția, cauzând perturbarea lanțului de aprovizionare și a pieței, având inclusiv 

un impact financiar asupra societăților și a piețelor financiare. 

Potrivit ultimelor previziuni economice ale Comisiei Europene, economia Uniunii 

Europene a înregistrat o contracție de 7,4% în 2020, însă este previzionată o revenire la nivelul 

de dinainte de pandemie în următorii doi ani. Impactul economic generat de pandemie variază 

însă foarte mult între statele membre și aceeași fluctuație este valabilă și în ceea ce privește 

perspectivele de redresare. Această neuniformitate reflectă modul de răspândire a virusului, 

strictețea măsurilor de sănătate publică adoptate pentru a-l ține sub control, compoziția 

sectorială a economiilor naționale, forța și structura răspunsurilor politice naționale. 
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Economia României nu a făcut excepție de la efectele generate de criza COVID-19, având 

o scădere de aproximativ 4% din PIB în 2020. Deși în trimestrul al doilea a fost înregistrată o 

scădere cu 12%, ultimele două trimestre au dus la o revenire a economiei. În principal, în 

trimestrul al patrulea economia a înregistrat o creștere cu 5,3% față de trimestrul anterior. Asta 

a făcut ca România să aibă una dintre cele mai mici contracții economice la nivelul UE și să 

evite o recesiune tehnică în 2020. Calendarul redresării ulterioare rămâne incert depinzând în 

mare măsură de evoluția crizei cauzate de pandemia de COVID-19, de măsurile de redresare și 

de atragerea fondurilor din diverse instrumente ale UE. 

Gradul relativ scăzut de dotare și tehnologiile depășite, utilizate în majoritatea 

exploatațiilor agricole și a unităților de profil, se reflectă în nivelul redus al productivității 

muncii din sector și în calitatea produselor. Prin urmare, se impune introducerea de tehnologii 

noi, moderne și prietenoase cu mediul care să contribuie la creșterea nivelului global de 

performanță al exploatațiilor, în special al celor de dimensiuni medii, potențial viabile pentru 

investiții care au cea mai mare nevoie. 

Totodată, promovarea investițiilor în diversificarea activităților din cadrul fermei (cum ar 

fi procesarea la nivel de fermă și adăugarea de plus valoare produselor agricole) va asigura 

creșterea viabilității economice a acestora și crearea de venituri pentru fermieri. 

Un rol important îl au cooperativele și grupurile de producători care vor fi încurajate și 

prioritizate în a realiza investiții. Astfel va fi abordată într-un mod coerent problematica 

consolidării și restructurării fermelor de mici dimensiuni putând astfel, prin intermediul 

cooperativelor și a grupurilor de producători, să poată beneficia de sprijin pentru a acționa 

împreună pentru o ai bună integrare pe piață. Numărul unităților de procesare înregistrează, în 

continuare, declin din cauza destrămării lanțurilor mari de producție integrate pe verticală și 

costurilor ridicate de conformare la standardele europene. Se impune crearea de noi locuri de 

muncă care să absoarbă forța de muncă excedentară din agricultura de (semi)subzistență, prin 

stimularea creării de noi unități de procesare a produselor agricole. Totodată, modernizarea și 

dezvoltarea unităților procesatoare existete va contribui la creșterea valorii adăugate a 

produselor agricole și va permite o mai bună promovare a lanțurilor alimentare. 

Este nevoie de o mai bună integrare a producătorilor agroalimentari pe piață și la nivelul 

lanțurilor alimentare. Pentru producătorii mai mici, accentul va fi pus pe stimularea asocierii și 

accesarea sprijinului pentru investiții colective în interesul membrilor, în timp ce pentru marii 

actori este nevoie de investiții în modernizare și în conformitate cu cerințele UE, cu accent pe 

sectoarele care oferă cea mai mare valoare adăugată și înregistrează cerere pe piață. 
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Investiția 1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 

de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene 

Obiectivul acestei investiții este de a extinde acoperirea sistemelor de apă și de colectare 

a apelor uzate în localitățile cu peste 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul 

accelerat de conformare cu directivele europene. 

Ca urmare a investiției, un total de 1 600 km de rețele de distribuție a apei și cel puțin 2 

500 km de rețele de canalizare în total vor fi construite și operaționalizat în aglomerări cu peste 

2 000 de locuitori echivalenți (l.e), prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu 

directivele europene și în conformitate cu modificările aduse Legii nr. 241/2006 adoptate în 

cadrul reformei 1. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Investiția 2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2 000 de locuitori 

echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și / sau afectează arii 

naturale protejate 

Obiectivul investiției este de a construi sisteme individuale sau alte sisteme adecvate 

(comune) pentru colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2 000 de locuitori 

echivalenți. 

Ca urmare a investiției, un total de cel puțin 12 900 de sisteme individuale sau alte sisteme 

corespunzătoare și cel puțin 400 km de rețele de canalizare în total vor fi construite și 

operaționalizate. Investiția va începe numai după aprobarea modificărilor legislative privind 

sistemele individuale corespunzătoare (reforma 1) și după intrarea în vigoare a actului normativ 

de aprobare a Programului național pentru prima racordare la rețelele de apă și canalizare 

(reforma 1) și va fi conformă cu modificările aduse Legii nr. 241/2006 adoptate în cadrul 

reformei 1. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu 

apă și canalizare existente 

Obiectivul investiției este să sprijine familiile și persoanele singure cu venituri reduse 

(care au media veniturilor bănești nete lunare sub salariul minim brut pe țară garantat la plată 

pe membru de familie) pentru acoperirea costurilor de racordare la sistemul public de 

alimentare cu apă și de canalizare. 

Ca urmare a investiției, cel puțin 88 400 de gospodării suplimentare vor fi conectate la 

apă și canalizare prin intermediul programului național „Prima conectare la apă și canalizare”, 

adoptat în cadrul reformei 1. Investiția va fi implementată de autoritățile locale prin operatorii 
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publici de apă și canalizare care administrează sistemele edilitare vizate. Investiția va finanța 

costurilor suportate și 

justificate conform prevederilor legale de către autoritățile contractante fără depășirea 

nivelului de 2 000 EUR/gospodărie conectată. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Investiția 4. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea 

echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului 

ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații 

Investiția constă în două subinvestiții: (1) reabilitarea liniilor de apărare existente în 

conformitate cu Directiva privind inundațiile și cu Strategia Națională pentru Managementul 

Riscului la Inundații și (2) reabilitarea acumulărilor existente care riscă să se prăbușească. 

 

Totodată, având în vedere contextul situației actuale de încetinire economică, a condițiilor 

economice dificile și a accesului limitta la capital identificat în SWOT, precum și faptul că 

Acordul de Parteneriat susține strategia agricolă națională de spijinire și emancipare a fermelor 

mici și prin încurajarea inovării și a transferului tehnologic, este necesar un sprijin specific 

pentru dezvoltarea fermelor mici orientate spre piață. Date fiind aceste aspecte, sub-măsura 

dedicată fermelor mici va contribui la creșterea veniturilor gospodăriilor agricole și ocuparea 

forței de muncă, ceea ce va justifica o contribuție secundară a sprijinului prin intermediul 

submăsurilor dedicate exploatațiilor. 

Lipsa de capital din zonele rurale, dar și cunoștințele reduse din domeniul 

managementului unei afaceri din alt domeniu decât cel agricol, este necesar un sprijin comunitar 

și național susținut pentru dezvoltarea activităților non-agricole, care să conducă la crearea de 

locuri de muncă, la creșterea veniturilor populației rurale și la diminuarea disparităților dintre 

rural și urban. 

Așadar, sprijinul pentru crearea de noi activități non-agricole viabile, acordat în special 

fermierilor cu ferme de mici dimensiuni sau membrilor familiilor lor și în general, micilor 

întreprinzători este esențială pentru diversificarea economiei rurale, absorbției de forță de 

muncă neremunerată, excedentară, din agricultură și dezvoltarea economică a zonei rurale. 

Investițiile privind creșterea participării pe piață și diversificarea activităților agricole aduc o 

contribuție măsurilor de dezvoltare a afacerilor non-agricole. 

 

COMPONENTA 2: PĂDURI ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII 

Obiectivul acestei componentei este de a armoniza practicilor de management forestier 

cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului și asigurarea tranziției către o 
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Europă neutră din punct de vedere climatic prin crearea de noi suprafețe acoperite cu păduri și 

refacerea habitatelor degradate. 

Această componentă cuprinde două reforme și cinci investiții. 

Se preconizează că măsurile incluse în componentă vor aborda unele provocări 

evidențiate în recomandarea specifică țării de a concentra investițiile asupra tranziției verzi și a 

tranziției digitale, în special asupra infrastructurii de mediu, printre altele (Recomandarea 

specifică 4 din 2019 și Recomandarea specifică 3 din 2020). Se preconizează că nicio măsură 

din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în 

sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și 

a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu 

Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). 

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru care se prevede acordarea sprijinului 

financiar nerambursabil 

Reforma 1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul 

forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente 

Obiectivul reformei este de a asigura un cadru strategic și de reglementare clar și solid 

pentru punerea în aplicare a unor politici forestiere durabile care să sprijine atenuarea 

schimbărilor climatice și adaptarea la acestea. 

Reforma cuprinde următoarele acțiuni: 

(1) finalizarea unor studii independente privind deficiențele de guvernanță, instituționale, 

de reglementare și de punere în aplicare a prevederilor din legislația actuală în domeniul 

forestier (până la 30 iunie 2022); 

(2) adoptarea Strategiei forestiere naționale 2020-2030 pe baza recomandărilor evaluării 

efectuate conform punctului (1) de mai sus (până la 30 septembrie 2022); 

(3) adoptarea și intrarea în vigoare a ordonanțelor ministeriale modificate de stabilire a 

normelor obligatorii privind împădurirea și reîmpădurirea prevăzute în Strategia forestieră 

națională 2020- 2030 adoptată conform punctului (2) (până la 30 septembrie 2022); 

(4) adoptarea și intrarea în vigoare a actelor normative de modificare și completare a 

legislației actuale în domeniul forestier, menite să raționalizeze cadrul juridic, să combată 

exploatarea forestieră ilegală și să îmbunătățească gestionarea pădurilor (până la 30 iunie 2023). 

Reforma va fi sprijinită prin două investiții – investițiile 1 și 2. 

Implementarea reformei se va finaliza până la 30 septembrie 2023. 

Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane 

Obiectivul acestei investiții este de a crea noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră 

în zonele vulnerabile la schimbările climatice prin identificarea și evaluarea terenurilor, 
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finanțarea împăduririi și lucrărilor de îngrijire a plantațiilor și creșterea suprafeței cu vegetație 

forestieră în lungul căilor de comunicație și în interiorul aglomerărilor urbane (păduri urbane, 

inclusiv de tipul mini-pădurilor) în jurul localităților și între câmpurile cu culturi agricole, 

precum și alte categorii de perdele forestiere de protecție. 

Ca urmare a acestei investiții, un total de 56 700 ha de suprafețe noi vor fi împădurite sau 

reîmpădurite și un total de 3 150 000 m2 de noi zone de păduri urbane vor fi create, în 

conformitate cu cerințele legale prevăzute în Strategia forestieră națională, adoptată în cadrul 

reformei 1. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026. 

Investiția 2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de 

reproducere. 

Obiectivul investiției este de a dezvolta capacități suficiente de producere a materialului 

de reproducere (specii de arbori și ecotipuri) care să fie adecvate pentru viitoarele condiții 

climatice din România. 

Ca urmare a acestei investiții, cel puțin 90 de pepiniere noi și renovate vor fi 

operaționalizate, în conformitate cu cerințele legale prevăzute în Strategia forestieră națională 

adoptată în cadrul reformei 1. 

Implementarea investiției se va finaliza până la 30 septembrie 2024. 

 

COMPONENTA 3: MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 

Obiectivul acestei componente este de a accelera procesul de extindere și modernizare a 

sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de 

prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu legislația UE aplicabilă 

și trecerii la economia circulară. 

Această componentă cuprinde o reformă și trei investiții. 

Se preconizează că măsurile incluse în componentă vor aborda unele provocări 

evidențiate în recomandarea specifică țării de a concentra investițiile asupra tranziției verzi și a 

tranziției digitale, în special asupra infrastructurii de mediu, printre altele (recomandările 

specifice țării din 2019 și 2020). 

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod 

semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, 

ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare 

și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). 
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COMPONENTA 4: TRANSPORT SUSTENABIL 

Această componentă a planului de redresare și reziliență abordează mai multe provocări 

legate de transportul sustenabil pentru a promova o mobilitate inteligentă, sigură și incluzivă în 

România. 

Aceasta ar trebui analizată în coroborare cu componenta 10 „Fondul local”, care include 

măsuri complementare pentru mobilitatea urbană durabilă. 

Obiectivul acestei componente este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor 

din România prin sprijinirea tranziției verzi și digitale a sectorului. Printre reformele care 

sprijină investițiile se numără modificări ale reglementărilor pentru a stimula transportul rutier 

cu emisii zero, a îmbunătăți guvernanța companiilor de stat din sectoarele transporturilor, a 

îmbunătăți siguranța rutieră, a promova transportul public curat, a promova transferul modal 

către transportul feroviar și către transportul pe căile navigabile interioare. 

Reformele și investițiile vor contribui la punerea în aplicare a recomandărilor specifice 

țării care au fost transmise României în 2019 și 2020, cu privire la următoarele necesități: (i) 

„să avanseze finanțarea proiectelor de investiții publice mature și să promoveze investițiile 

private pentru a favoriza redresarea economică” și „să direcționeze cu prioritate investițiile către 

tranziția verde și digitală, în special către transportul durabil,” (recomandarea specifică 3 din 

2020), „ținând seama de disparitățile regionale” (recomandarea specifică 4 din 2019); (ii) „să 

îmbunătățească procesul de pregătire și stabilire a priorităților în ceea ce privește proiectele 

mari și să se accelereze punerea în aplicare a acestora” (recomandarea specifică 4 din 2019). 

 

COMPONENTA 5: VALUL RENOVĂRII 

În Strategia sa națională de renovare pe termen lung, România estimează că va fi necesar 

să se investească 12,8 miliarde EUR în renovarea clădirilor pentru a se obține o reducere de 

0,83 Mtep a consumului final de energie în 2030 comparativ cu scenariul de referință. 

Obiectivul componentei este de a crește viteza și calitatea renovărilor energetice, atât în 

sectorul public, cât și în cel privat, abordând în același timp provocarea reprezentată de protecția 

patrimoniului. Reformele și investițiile din cadrul acestei componente vizează reducerea 

consumului de energie primară și a consumului final de energie în conformitate cu obiectivele 

pentru 2030 stabilite în Strategia națională de renovare pe termen lung. 

Aceste investiții și reforme vor aborda recomandările specifice adresate României în 

ultimii doi ani de a „axa politica economică în materie de investiții pe sectorul energetic cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon și pe eficiența energetică” (recomandarea specifică 4, 2019) 

și de a „direcționa cu prioritate investițiile către tranziția ecologică, în special către producția și 

utilizarea energiei în mod nepoluant și eficient” (recomandarea specifică 3, 2020). 
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Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu va aduce prejudicii 

semnificative obiectivelor de mediu, în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, 

ținând seama de descrierea măsurilor și a măsurilor de atenuare stabilite în Planul de redresare 

și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). 

 

COMPONENTA 7: TRANSFORMAREA DIGITALĂ 

Această componentă a Planului de redresare și reziliență abordează provocările în materie 

de digitalizare legate de administrația publică, cum ar fi fragmentarea, interoperabilitatea ca 

obstacol major în dezvoltarea serviciilor digitale axate pe utilizatorul final, barierele birocratice 

în calea obținerii autorizațiilor de construcție necesare pentru construirea de rețele, 

competențele digitale de bază și avansate reduse, expunerea la riscuri cibernetice. În acest 

context, obiectivul componentei 

este de a aborda toate aceste provocări și de a realiza o infrastructură digitală coerentă și 

integrată în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor, furnizând, în același timp, instrumentele 

necesare (cum ar fi conectivitatea, dezvoltarea competențelor sau securitatea cibernetică) pentru 

tranziția către o economie și o societate digitalizate. În special, componenta include reformele 

necesare pentru instituirea cloud-ului guvernamental și pentru asigurarea interoperabilității, 

îmbunătățirea conectivității, consolidarea protecției și a securității cibernetice a entităților 

publice și private, precum și sporirea competențelor digitale în sectorul public. Investițiile care 

stau la baza reformelor includ dezvoltarea cloud-ului guvernamental, digitalizarea sănătății, a 

sistemului judiciar, a mediului, a ocupării forței de muncă și a protecției sociale, a achizițiilor 

publice, a organizațiilor neguvernamentale, conectivitatea în zonele albe, asigurarea securității 

cibernetice pentru diferite structuri și îmbunătățirea atât a competențelor funcționarilor publici, 

cât și cele ale populației în general. O investiție esențială se referă la introducerea cărții de 

identitate electronice pentru cetățenii români. 

 

COMPONENTA 9: SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, 

DEZVOLTAREȘI INOVARE 

Această componentă include o serie de reforme și investiții menite să consolideze mediul 

de afaceri din România, inclusiv sectorul cercetării, dezvoltării și inovării. 

Obiectivul acestei componente este de a sprijini întreprinderile din România, în special 

întreprinderile mici și mijlocii, precum și organizațiile publice care desfășoară activități de 

cercetare, dezvoltare și inovare. Reformele care sprijină investițiile includ modificări normative 

menite să reducă sarcina administrativă pentru întreprinderi prin simplificarea 

legislației/procedurilor de înființare/ieșire și de obținere de licențe. Reformele abordează, de 
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asemenea, guvernanța neclară, fragmentarea și eficacitatea sistemului de cercetare, dezvoltare 

și inovare și promovează cooperarea acestuia cu sectorul privat. Investițiile se referă la crearea 

unei platforme digitale pentru furnizarea de servicii publice simplificate pentru întreprinderi, 

inclusiv pentru obținerea de licențe, accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii 

și pentru alte întreprinderi prin instrumente financiare și granturi. Investițiile complementare 

sunt legate de finanțarea centrelor de competență în cercetare și a proiectelor de cercetare 

conduse de cercetători renumiți la nivel internațional. 

 

COMPONENTA 11: TURISM ȘI CULTURĂ 

Obiectivul componentei „Turism și cultură” este de a spori coeziunea socială, economică 

și teritorială și de a crea noi locuri de muncă, în special în zonele rurale, și anume: 

(1) promovarea transformării socioeconomice durabile în zonele rurale și defavorizate 

prin dezvoltarea unei rețele de organizații regionale de management al destinației și prin 

sprijinirea investițiilor în turismul local; 

(2) sprijinirea mobilității durabile prin crearea unei rețele naționale velo care să includă 

și rutele EuroVelo și 

(3) reducerea decalajului în ceea ce privește accesul la cultură între zonele rurale și marile 

zone urbane. 

Reformele și investițiile vor contribui la punerea în aplicare a recomandărilor specifice 

fiecărei țări transmise României în 2019 și 2020, cu privire la necesitatea următoare: „să 

direcționeze cu prioritate investițiile către tranziția verde și tranziția digitală, în special către 

transportul durabil, infrastructura de servicii digitale” (recomandarea specifică de țară 3, 2020), 

„ținând seama de disparitățile regionale” (recomandarea specifică de țară 4, 2019). 

 

COMPONENTA 12: SĂNĂTATE 

Componenta „Sănătate” a planului de redresare și reziliență va consta în trei reforme și 

două investiții care abordează principalele provocări din sistemul de sănătate. Cele mai 

importante sunt reducerea ratei mortalității evitabile, reducerea disparităților regionale, sociale 

și între mediul rural și cel urban în ceea ce privește accesul la servicii medicale de bază, 

creșterea accesului la servicii medicale de calitate, îmbunătățirea infrastructurii spitalicești și 

prespitalicești, precum și optimizarea cheltuielilor pentru îngrijirea medicală și gestionarea 

resurselor. 

Această componentă va contribui la punerea în aplicare a recomandării specifice de țară 

adresată României privind îmbunătățirea accesului la asistență medicală și a eficienței 

sectorului sănătății din punctul de vedere al costurilor, inclusiv prin favorizarea tratamentului 
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ambulatoriu (recomandarea specifică de țară 3, 2019). Componenta abordează, de asemenea, 

recomandarea privind consolidarea rezilienței sistemului de sănătate, inclusiv în ceea ce 

privește personalul medical și produsele medicale, și îmbunătățirea accesului la serviciile de 

sănătate (recomandarea specifică de țară 1, 2020). 

 

COMPONENTA 13: REFORME SOCIALE 

Această componentă include o serie de reforme și investiții menite să consolideze 

securitatea socială în România. 

Obiectivul componentei este de a sprijini persoanele cele mai vulnerabile, inclusiv 

lucrătorii, copiii, persoanele cu dizabilități, persoanele inactive și persoanele în vârstă, prin 

sporirea accesului la serviciile sociale. Reformele care sprijină investițiile includ modificări 

legislative menite să prevină separarea copiilor de familie, să abordeze procesul de 

dezinstituționalizare pentru persoanele cu dizabilități, să înceapă implementarea venitului 

minim de incluziune, să reducă munca nedeclarată și să le permită persoanelor inactive să își 

găsească un loc de muncă. Măsurile vor sprijini, de asemenea, reforma serviciilor de îngrijire 

pe termen lung pentru persoanele în vârstă, precum și instituirea unui mecanism obiectiv de 

stabilire a salariului minim. Investițiile complementare sunt legate de crearea unei rețele de 

centre de zi pentru copiii expuși riscului de separare de familie, reabilitarea și renovarea 

infrastructurii de servicii sociale pentru persoanele cu dizabilități, crearea unei platforme 

digitale pentru introducerea sistemului de tichete de muncă pentru lucrătorii casnici și crearea 

de centre de îngrijire de zi și de reabilitare pentru persoanele în vârstă. 

 

  

Programul Operațional Capacitate  
Administrativă (POCA) 

 

 Pentru dezvoltarea capacității administrative a autorităților locale din comuna Beica de 

Jos, se va apela la fondurile puse la dispoziție de către Programul Operațional Capacitate 

Administrativă (POCA). Ele vor avea un impact major în special în realizarea Obiectivului 1.  

 

 ID 1.3. Obiectiv Specific: Îmbunătățirea managementului resurselor umane din 

autoritățile și instituțiile publice. 

 În cadrul corpului funcționarilor publici există deficiențe în ceea ce privește stabilitatea 

în funcția publică, atât pentru funcțiile de conducere cât și pentru cele de execuție, din diverse 
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cauze: lipsa /insuficiența mecanismelor de motivare, fragmentare mare a salarizării 

funcționarilor publici cu vechime și atribuții similare, pe care Legea cadru nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nu a reușit sa le rezolve, precum și 

gradul de control politic formal ridicat. De asemenea, trebuie menționat faptul că, din cauza 

salarizării nestimulative, resursele umane cu grad de expertiză ridicat sunt insuficiente, atât la 

nivelul întregii țări, cât și la nivelul comunei. Paralel, investiții în sisteme informatice mai 

performante și în tehnologia informațiilor au ca scop eficientizarea și accelerarea procesului 

administrativ la nivel local.  

 Astfel, POCA susține: introducerea de sisteme de indicatori de evaluare a modului de 

funcționare a tuturor instituțiilor din administrația publică, atât la nivel central cât și local, prin 

utilizarea standardelor de calitate și de cost a tuturor serviciilor publice, încurajarea asocierii 

unităților administrativ-teritoriale, în vederea furnizării de servicii publice mai eficiente, 

dezvoltarea de sisteme și baze de date în vederea monitorizării și evaluării serviciilor publice, 

utilizarea tehnologiilor informaționale moderne în optimizarea furnizării serviciilor publice, 

creșterea gradului de utilizare a sistemelor și instrumentelor de management al calității în 

administrație, a modelelor de evaluare și auto-evaluare, în scopul îmbunătățirii accesibilității și 

calității serviciilor prestate de către aceasta, precum și promovarea bunelor practici și inovării 

în domeniul furnizării serviciilor publice și încurajarea schimbului de experiență / networking-

ului între instituțiile / organismele prestatoare de servicii publice. Aceste intervenții sunt absolut 

necesare pentru a îmbunătății eficiența internă a autorităților și instituțiilor publice, să sporească 

motivarea angajaților să dezvolte o administrație transparentă și eficientă capabilă să susțină 

dezvoltarea economică. 

 

 Programul Operațional Capital Uman (POCU) 
 

 Programul Operațional Capital Uman (POCU) va acționa în corelare cu celelalte 

programe operaționale, în special POR și PNDR, în principal având în vedere investițiile în 

domeniul infrastructurii de educație și formare profesională, în mediul urban și rural, iar 

implementarea unor proiecte prin acest program va duce la realizarea în special a Obiectivului 

6.  

 Cu intervenții integrate planificate în domeniul ocupării forței de muncă, al incluziunii 

sociale și educației, POCU va funcționa ca un mijloc de stimulare a creșterii economice și a 

coeziunii și, de asemenea, va susține atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de 
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dezvoltare – competitivitate, infrastructură, administrație și guvernanță – contribuind astfel la 

îndeplinirea obiectivelor asumate de România. 

 Unul dintre factorii cheie pentru promovarea unei creșteri economice competitive și 

pentru stimularea activității economice în zone mai puțin dezvoltate este reprezentat de 

asigurarea disponibilității unei forțe de muncă ”gata de lucru”, care să răspundă nevoilor în 

creștere ale mediului de afaceri. De altfel, creșterea ocupării și încurajarea moblității forței de 

muncă sunt prioritare pentru formularea unui răspuns eficient la provocările legate de ”Oameni 

și societate”, menționate în AP. 

 Totodată, creșterea ratei de ocupare la nivelul tururor regiunilor României, cu un accent 

deosebit pe promovarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, a fost, se asemenea, 

recunoscută ca prioritate în documentele strategice naționale, cum ar fi Strategia Națională 

pentru ocuparea Forței de Muncă 2014-2020 și Planul de Implementare a Garanției pentru 

Tineret 2014-2015. Alături de acestea, acțiunile destinate înființării de noi afaceri și 

întreprinderi sociale care să furnizeze servicii publice, în special în regiunile mai puțin 

dezvoltate și în zone rurale, sunt menite sa atenueze sărăcia și să diminueze excluziunea socială. 

Disponibilitatea competențelor și a expertizei, în corelare cu nevoile și cu cerințele pieței 

muncii, este fundamentală pentru obținerea creșterii economice, atât pe termen scurt, cât și pe 

termen lung. 

 POCU va contribui la atingerea obiectivului stabilit la nivelul AP prin susținerea 

următoarelor priorități de finanțare, gândite în special pentru mediul rural: 

- Îmbunătățirea participării pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de 

muncă, vizând în special șomerii pe termen lung, persoanele inactive, lucrătorii în vârstă 

(55-64 ani), persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilități și alte grupuri 

vulnerabile, persoanele din mediul rural. 

- Creșterea mobilității și adaptabilității muncii. 

- Diversificarea economiei din mediu rural, în special prin crearea de noi întreprinderi și 

locuri de muncă în domenii non-agricole. 

- Diversificarea economiei pescuitului și acvaculturii, pentru a atrage ocuparea forței de 

muncă și crearea de firme în domeniu, conversia în activități non-agricole, diversificarea 

economiei rurale și crearea de locuri de muncă. 

  

 Intervențiile propuse în cadrul POCU vor contribui la îndeplinirea obiectivului 

Acordului de Parteneriat și a celor ale Strategiei naționale de reducere a abandonului școlar 

timpuriu, ale Strategiei naționale pentru învățământ terțiar și ale Strategiei naționale pentru 

învățarea pe tot parcursul vieții, prin: 
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- Îmbunătățirea calității, accesului și participării la îngrijire și educație timpurie (ECEC), 

în special în zonele rurale și pentru categoriile de populație marginalizată 

- Consolidarea accesibilității, calității și rezultatelor învățării în învățământul oblligatoriu 

- Creșterea atractivității educației primare și secundare, inclusiv învățământ profesional 

și tehnic inițial 

- Intervenții menite să adreseze nevoile de educație ale gruppurilor aflate cu risc de 

excluziune (copii proveniți din medii dezavantajate economic și social, romi etc.) 

 

 Programul Operațional Regional (POR) 
 

 În fine, ultimul program operațional care va fi dezvoltat în paginile acestei strategii este 

Programul Operațional Regional (POR). Proiectele finanțate prin acest program vor contribui 

la îndeplinirea Obiectivelor 1, 3, 5 și 7 din strategia de dezvoltare locală. 

 Programul Operațional Regional 2014-2020 își propune să asigure continuitatea viziunii 

strategice privind dezvoltarea regională din România, prin completarea și dezvoltarea direcțiilor 

și priorităților de dezvoltare regională conținute de Planul Național de Dezvoltare (PND) și 

Cadrul Național Strategic de Referință (CNSR) 2007-2013 și implementate prin Programul 

Operațional Regional 2007-2013, precum și prin alte programe naționale. Această abordare are 

la bază una dintre principalele recomandări ale Raportului de evaluare ex-ante POR 2007-2013, 

în care se afirmă că pe termen lung obiectivul global al politicii de dezvoltare regională va putea 

fi atins dacă se urmăresc în continuare prioritățile majore de dezvoltare stabilite în perioada 

2007-2013. 

 Referindu-ne la axele prioritare ale POR, AP 2 ”Îmbunătățirea competitivității 

întreprinderilor mici și mijlocii” susține dezvoltarea IMM-ului, ca bază a creșterii surselor de 

venit. Competitivitatea economică are la bază atât determinanți la nivel macro – pe 

componentele de instituții, finanțe publice, infrastructură, piața muncii, transparență, mediu, cât 

și la nivel micro – mediu de afaceri, dinamica IMM-urilor, antreprenoriat, activitate de inovare, 

clusterizare, dezvoltarea rețelelor de afaceri. În acest context, creșterea competitivității IMM-

urilor devine element cheie pentru adresarea obiectivelor Strategiei UE 2020, având în vedere 

faptul că 99% din întreprinderile din UE ( aproximativ 20 de milioane) sunt IMM-uri. 

 Aceste întreprinderi dețin rolul de motor principal al creșterii economice, inovării, 

ocupării forței de muncă (generează 2 din 3 locuri de muncă în sectorul privat) și integrării 

sociale, reprezentând practic structura de bază a economiei europene. 
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 Decalajele în dezvoltarea antreprenorială a diferitelor regiuni ale țării, măsurate prin 

numărul IMM-urilor la 1000 locuitori, s-au adâncit în ultimii ani. În România, conform datelor 

statistice disponibile (2011) existau 21 de IMM-uri la 1000 de locuitori, valoare situată la mai 

puțin de 50% din media UE. Pentru ca în România să poată fi atinsă media europeană ar fi 

necesară crearea a peste 460.000 de IMM-uri peste număru celor deja existente. 

 De asemenea, datele statistice evidențiază că, în perioada 2004-2010, rata de 

supraviețuire a firmelor după primul an de la înființare în România era de 60% pentru ca în 

2010 rata de supraviețuire a firmelor după un an de funcționare să ajungă la 68%. La nivelul 

regiunilor de dezvoltare, în 2010, cea mai mare rată de supraviețuire a întreptinderilor dpă un 

an de funcționare s-a înregistrat în regiunea Centru, respectiv 77,1%, iar cea mai mică rată de 

supraviețuire s-a înregistrat în Regiunea Nord-Est (60,8% întreprinderi active). Regiunea 

București Ilfov a înregistrat, în anul 2008, cea mai redusă rată de supraviețuire a firmelor după 

un an de funcționare, respectiv 36,8%, valoare care, în următorii ani a fost îmbunătățită, 

ajungând până la 63,1%. 

 Referitor la patrimoniul cultural, axa prioritară AP 5 ”Conservarea, protecția și 

valorificarea durabilă a patrimoniului cultural” va putea susține investițiile din acest sector. 

Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural reprezintă o alternativă 

viabilă pentru stimularea dezvoltării în zonele rurale și cele sărace, a căror economie se baza 

exclusiv pe activități agricole sau exploatarea resurselor naturale, furnizând avantaje 

ambivalente, reprezentate de creșterea locurilor de muncă și a veniturilor, concomitent cu 

promovarea tradițiilor și patrimoniului cultural și natural. Acțiunile întreprinse până în 1990, 

prin care se urmărea crearea unui spațiu urban nou, depersonalizat, au influențat negativ atât 

viața economică și socială, cât și atitudinea față de patrimoniul cultural.  

 Creșterea economică accentuată, înregistrată în ultima decadă, la care se adaugă 

măsurile de ”urbanism derogatoriu” permis prin legislația actuală pun o presiune imobiliară 

imensă asupra obiectivelor de patrimoniu cultural, amenințându-le identitatea și chiar existența. 

România deține un avantaj competitiv, prin densitatea crescută a obiectivelor de patrimoniu cu 

potențial turistic. Pentru România, este deosebit de important ca patrimoniul cultural să fie 

restaurat, protejat și conservat, dar și gestionat mai strict, în ceea ce privește condițiile de 

vizitare. 

 În continuare, axa prioritară AP 6 ”Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 

importanță regională și locală” va sprijini proiectele de interes local ( aici fiind promovată și 

colaborarea cu alte comune din zonă), pentru a crea și dezvolta infrastructura rutieră, inclusiv 

în părțile comunei Beica de Jos unde acest capitol are de suferit în prezent. Această axă 

prioritară este utilă deoarece bugetul cheltuit pentru investiții în modernizarea rețelei de drumuri 
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județene este insuficient dar efectele pozitive generate de investițiile realizate în cadrul POR 

2007-2013 reprezintă un fundament serios pentru obiectivele propuse. Stimularea mobilității 

regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN-T. Creșterea 

gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin 

reabilitarea și modernizarea drumurilor județene care asigură conexiunile secundare și terțiare 

la rețea, în scopul reducerii timpului de deplasare, fluidizării traficului și creșterii siguranței 

traficului.  

 Mergând mai departe, Programul Operațional Regional, prin combinarea axelor 

prioritare AP 7 ”Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”, 

AP 8 ”Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale” și AP 10 ”Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale” cu linii de finanțare similare din PNDR și POCU va contribui la 

dezvoltarea sustenabilă a comunei Beica de Jos, la ridicarea nivelului de trai al locuitorilor și la 

îndeplinirea obiectivelor stabilite prin Strategia de Dezvoltare Locală. 

 

 Pentru îndeplinirea Obiectivului 1 din strategia de dezvoltare locală, prioritatea de 

investiții 11.1 a POR , ”Îmbunătățirea cadastrală și a înregistrării proprietăților în zonele 

rurale din România”, din cadrul AP 11 ”Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele 

rurale din România” este foarte importantă și reprezintă un mecanism util de investiție, 

întrucât își propune creșterea gradului de acoperire geografică și de înregistrare a proprietăților 

în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară. 

 În vederea creșterii gradului de înregistrare a proprietății și a drepturilor corelative în 

Registrul de Cadastru și Carte Funciară, până în 2020 (2023) este prevăzută implementarea 

lucrărilor de înregistrare sistematică pentru aproximativ 3,6 milioane ha și realizarea planului 

vectorial de bază pentru aproximativ 15 milioane ha. Acest plan va îmbunătății eficiența 

procesului de înregistrare sporadică în zonele respective și va furniza infrastructura necesară 

pentru proiectele viitoare de înregistrare sistematică. 

 Ca urmare a înregistrării proprietăților, atât private, cât și publice, populația din zonele 

rurale va putea beneficia de îmbunătățirea condițiilor economice și sociale, atât datorită 

securizării statutului proprietății, cât și implicațiilor clarificării situației terenurilor asupra 

bugetelor locale. În plus, vor fi create condițiile optime pentru pregătirea strategiilor, planurilor 

și programelor în domeniul infrastructurii, comunele din mediul rural îndeplinind astfel pre-

condițiile pentru accesarea programelor Uniunii Europene în domeniul dezvoltării 

infrastructurii locale ( dezvoltarea rețelelor de utilități publice și a rețelelor stradale, reabilitarea 

clădirilor de interes public, etc.) dar și în domeniul mediului și cel social. Mai mult, se vor crea 
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premisele pentru securizarea și eficientizarea pieței funciare, ceea ce va avea un impact pozitiv 

asupra dezvoltării mediului de afaceri. 

 După cum am menționat deja la începutul acestei secțiuni, acestea sunt doar câteva din 

liniile de finanțare prin care se va încerca implementarea de proiecte în vederea atingerii 

obiectivelor. Va fo foarte importantă și atragerea actorilor privați în aceste proiecte, dar și 

identificarea surselor alternative de finanțare pentru implementarea proiectelor necesare în 

evoluția sustenabilă a comunității, iar participarea comunei Beica de Jos nu va fi limitată la 

rolul de coordonator în proiecte, ci va putea activa și ca partener. Enumerarea de mai sus a avut 

rolul de a identifica și demonstra viabilitatea financiară a obiectivelor propuse, prin 

identificarea unor surse potențiale de finanțare. În cazul în care contextul socio-economic al 

comunității, regiunii și țării o cere, aceste resurse identificate vor putea fi dezvoltate și extinse. 

 

 Așteptări 

 Această strategie vine într-un moment prielnic, în care după mulți ani, autoritățile 

centrale și regionale din România au experiența necesară gestionării unor programe de finanțare 

eficiente, cu o birocrație redusă și îndreptate înspre beneficiari. Conlucrarea dintre autoritățile 

de management și comuna și cetățenii din Beica de Jos, ca beneficiari ai acestor programe, 

reprezintă cheia succesului obiectivelor propuse.  

 Pentru orizontul de dezvoltare ( incluzând aici și eventualele perioade de prelungire post 

2020), ne așteptăm ca Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Beica de Jos să creeze cadrul 

optim unei dezvoltări sustenabile a comunității. Acest document a fost elaborat având în minte 

principiile unei dezvoltări armonioase și comprehensive a comunei Beica de Jos, cu scopul 

ridicării nivelului de trai al locuitorilor. Obiectivele pe care ne propunem să le atingem prin 

implementarea cu succes a acestei strategii au fost gândite în așa fel încât atingerea lor să 

determine evoluția comunei înspre o comunitate modernă, europeană și sustenabilă din punct 

de vedere socio-economic și cultural. 

 Astfel, dezideratele construirii unui aparat administrativ funcțional și dotat cu resursele 

materiale și umane necesare, unei comunități civice implicate și interesate de evoluția comunei, 

unei infrastructuri demne de o comună europeană a secolului XXI, unei economii dezvoltate 

prin spiritul antreprenorial ridicat al locuitorilor și cu ajutorul turismului și implementării unor 

politici sociale și ecologice de succes sunt împărtășite atât de cârmuitorii, cât și de către cetățenii 

simpli ai comunei noastre. 

 Rezultatele atinse se vor observa mai ales prin ridicarea standardului de viață din 

comună și prin diversificarea socio-economică a activităților propuse de actorii instituționali și 

economici din comunitate. Implementarea cu succes a acestei strategii va conduce la stabilirea 
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unor obiective și mai îndrăznețe, care să nu se mai învârtă în jurul acoperirii nevoilor de bază 

ale comunei, ci în jurul dezvoltării multi-fațetate a resurselor disponibile. 
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Concluzii: 
 

Comuna Beica de Jos este parte integrantă a județului Mureș și a României, strategia de 

dezvoltare a comunității din Beica de Jos trebuie să țină seama de documentele programatice în 

vigoare și să își creeze strategia în conformitate cu acestea.  

Astfel, la nivelul țării noastre sunt stabilite obiective majore care trebuie îndeplinite și 

respectate. Obiective majore stabilite la nivelul UE, transpuse în obiective naționale se prezintă 

astfel: 

1. Ocuparea forței de muncă: 

- rată de ocupare a forței de muncă de 70 % în rândul populației cu vârste cuprinse 

între 20 şi 64 de ani; 

2. Cercetare şi dezvoltare: 

- alocarea a 2% din PIB-ul României pentru cercetare şi dezvoltare 

3. Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei 

- reducerea cu 19% a emisiilor de gaze cu efect de seră faţă de nivelurile înregistrate 

în 1990 

- creșterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 24% 

- creşterea cu 10% a eficienței energetice 

4. Educație: 

- reducerea sub 11,3% a ratei de părăsire timpurie a școlii 

- creșterea la peste 26,7% a ponderii absolvenților de studii superioare în rândul 

populației în vârstă de 30-34 de ani 

5. Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale 

- reducerea cu cel puțin 580.000 a numărului persoanelor care suferă sau riscă să 

sufere de pe urma sărăciei şi a excluziunii sociale. 

 

Realizarea acestui document strategic permite comunității din comuna Beica de Jos 

conștientizarea situației actuale, riscurile care pot apărea în viitor cât și oportunitățile de care 

poate beneficia. 

Strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021 – 2027 va folosi drept suport pentru 

dezvoltarea durabilă a comunei Beica de Jos care vizează creșterea calității vieții pentru toți 

cetățenii. 

Dezvoltarea comunei nu reprezintă o sarcină doar pentru autoritatea publică locală ci ține 

și de implicarea activă a comunității. Autoritatea locală trebuie să își asume rolul de coordonator 

al procesului de transformare, eliminând riscurile și fructificând opotunitățile. 
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Implementarea Strategiei se va derula pe etape care vor fi organizate în funcţie de 

resursele existente la momentul respectiv şi de priorităţile locale. Validarea Strategiei se 

realizează prin participarea cetăţenilor la deciziile administrative, aceasta având un caracter 

continuu. 

În concluzie, strategia de dezvoltare locală este un document de planificare a dezvoltării 

Comunei Beica de Jos ce are la bază un proces circular și continuu pe toată perioada 

implementării sale ce analizează obiectiv situația actuală și stabilește direcțiile de dezvoltarea 

pe care comunitatea locală ar trebui să le urmărească pentru o dezvoltare armonioasă din punct 

de vedere socio-economic. 
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