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Introducere
Cuvânt Înainte
Materialul următor este elaborat în vederea pregătirii unei cât mai bune guvernări a teritoriului
comunei Bistra din Jud. Maramureş , respectiv pentru maximizarea absortiei de fonduri
europene şi naţionale pentru dezvoltarea durabilă (economică , socială şi de mediu) a
teritoriului celor 3 sate ce compun comuna Bistra( Bistra (reședință), Crasna Vișeului și Valea
Vișeului))
În contextul general al globalizării , localitatea noastră de puţin peste 4100 de locuitori se
confrunta cu probleme mari şi mici , din care cele mai importante sunt :
- Plecarea/migrarea şi emigrarea tinerilor
- Îmbătrânirea Populaţiei
- Izolarea teritoriului si nealorificarea vecinatatii cu Ucraina
- Nevalorificarea capitalului natural şi contruit prin constringeri de amplasare in
Parcul Natural Muntii Maramuresului (PNMM)
- Probleme de mediu /clima şi riscuri naturale
- Lipsa informaţii şi cunostiinte în tehnologiile moderne în domeniul agro silvic
- Acces dificil la finanţări , europene si nationale
Pentru a rezolva sau a încerca rezolvarea parţială a acestor probleme majore şi a altora
aferente şi în competenţa Primarului şi a Consiliului Local , e nevoie de resurse financiare , atât
locale (din ce în ce mai greu de colectat pe un fond al unei crize prelungite) şi de resurse atrase
din fondurile judeţene , regionale , naţionale şi mai ales europene.
Comunei noastre i-ar reveni din sursele europene cca. 1000 EUR/locuitor , la un
grad maxim de absorţie , ceea ce însemna că dacă am fi competitivi am putea atrage cca.
4 milioane EUR, nerambursabili , pentru devoltarea localităţii noastre.
Cu 4 milioane de Euro am putea face , ceea ce sugerează materialul următor sau multe alte
lucruri , pe care dorim să le aflăm de la fiecare cetăţean ! (Intenţia Strategică)
Vă rugăm să ne transmiteţi sugestiile dvs. pentru o cât mai bună documentare , planificare
şi administrare a teritoriului şi mai ales a abordării absortiei de fonduri pentru dezvoltarea
economico-socială şi de mediu , pe termen mediu şi lung , ca şi comunitate: Localitate , Oameni ,
Investitori , Contribuabili!
Primar VASILE DUCIUC şi colectivul de elaborare a strategiei
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Legislatie /Documente strategice
I.Cadru Legislativ UAT , Cadru Strategic
I.1.Legea nr.286/2006
Legea nr.286/2006 privind modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale
nr.215/2001
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 18 iulie 2006 în vigoare începând
cu data de 21 iulie 2006 C4
(2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome
de interes local;
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau
municipiului;
c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(2) lit.a), consiliul local:
a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului local;
b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului, al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum
şi reorganizarea şi statul de funcţii al regiilor autonome de interes local;
c) exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile
legii.
(4) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(2) lit.b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei
bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi
contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele unităţii
administrativ-teritoriale, în condiţiile legii;
c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, în condiţiile legii;
d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de
investiţii de interes local, în condiţiile legii;
e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale;
Bistra 2020 Strategie Draft1 DEC2014 ; Page 5 of 147

Comuna Bistra 2014-2020
Judeţul Maramureş
www.primariabistra.ro

Bistra 2035 Centru de Excelenta Rurala/Montana

www.maramures.ro

f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi
gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
(5) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(2) lit.c), consiliul local:
a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a
comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, în
condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a comunei,
oraşului sau municipiului, după caz, în condiţiile legii;
c) avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism
ale localităţilor;
d) atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes
public local.
(6) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(2) lit.d), consiliul local:
a)
asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor
vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului înconjurător;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de
arhitectură, a parcurilor, a grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. dezvoltarea urbană;
12. evidenţa persoanelor;
13. podurile şi drumurile publice;
14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare,
salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim-ajutor;
16. activităţile de administraţie social-comunitară;
17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate în proprietatea unităţii administrativteritoriale sau în administrarea sa;
18. punerea în valoare, în interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza
unităţii administrativ-teritoriale;
19. alte servicii publice stabilite prin lege;
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b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
c) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor
prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a
utilităţilor locative aflate în proprietatea sau în administrarea sa;
f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare
de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
(7) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(2) lit.e), consiliul local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau
străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public local;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi
administrativ-teritoriale din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din
ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor
publice locale, în vederea promovării unor interese comune.
(8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice române sau străine cu merite deosebite titlul de
cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, în baza unui regulament propriu. Prin
acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
„Art.68.- (1) Primarul îndeplineşte următoarele categorii principale de atribuţii:
a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii;
b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliul local;
c) atribuţii referitoare la bugetul local;
d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor;
e) alte atribuţii stabilite prin lege.
(2) În temeiul alin.(1) lit.a), primarul îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate
tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind organizarea şi
desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului. Primarul îndeplineşte şi alte
atribuţii stabilite prin lege.
(3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin.(1) lit.b), primarul:
a) prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială
şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
b) prezintă, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări;
c) elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu, a
unităţii administrativ-teritoriale şi le supune aprobării consiliului local.
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I.2.Cadru Strategic Romania 2035
Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei 2035, pag.130, Extras:
O3.3 Consolidarea rolului localităţilor rurale cu potential de polarizare în scopul asigurării
unei accesibilităţi crescute a populaţiei rurale la servicii de interes general.
#50. Spaţiul rural prezintă disparităţi profunde în special din perspectiva accesului populaţiei din
mediul rural la servicii de interes general. Cu toate astea, există o serie de localităţi din mediul
rural cu o infrastructură medicală calitativă, servicii educaţionale sau bancare ce deservesc nu
doar populaţia comunei, dar şi populaţia din localităţile rurale din proximitate. Totodată, aceste
localităţi evidenţiează o dinamică economică pozitivă generată de o activitate economică
semnificativă.
#51. În acest context, SdtR afirmă necesitatea consolidării acestor localităţi în reţeaua de
localităţi rurale prin dezvoltarea unor „poli de excelenţă rurală” care să asigure accesul populaţiei
din mediul rural la servicii de calitate.
#52. Acest lucru poate fi atins prin măsuri teritoriale şi proiecte de dezvoltare pentru localităţile
rurale, precum şi prin consolidarea parteneriatului rural-urban.
O.5 Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare teritorială
#75. Dimensiunea administrativă reprezintă cadrul de implementare a acţiunilor rezultate din
procesul de planificare a dezvoltării teritoriului naţional /local! și de mobilizare a factorilor
interesaţi spre atingerea obiectivelor strategice.
Vectorul care pune în mişcare cumul de acţiuni strategice în scopul dezvoltării teritoriului naţional
este dat de necesitatea asigurării interesului naţional și de promovare a principiilor de bună
guvernare, dezvoltare durabilă și participare publică.
Punerea în valoare a acestor principii în perspectiva implementării Strategiei de dezvoltare
teritorială a României presupune elaborarea unui cadru de implementare având la bază o
abordare integrată a procesului de dezvoltare a teritoriului, dar şi o schimbare de viziune asupra
modalităţii de abordare a proceselor de dezvoltare şi asupra factorilor care determină
dezvoltarea.
Strategia de dezvoltare teritorială a României pune un accent deosebit în procesul de planificare
pe spaţii coerente de dezvoltare caracterizate de interacţiuni puternice bazate pe schimburi
socio-economice, precum axe de dezvoltare, zone urbane funcţionale şi sisteme urbane, fapt ce
presupune diversificarea formelor de guvernanţă și consolidarea structurilor de cooperare de la
nivelul teritoriului.
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#77. Această nouă perspectivă de dezvoltare presupune depăşirea graniţelor administrative,
afirmând necesitatea unei mai mari disponibilităţi din partea diferitelor niveluri de guvernare de a
coopera și de a coordona acţiuni pentru realizarea unor obiective comune.
În plus, aceasta corespunde noului obiectiv de coeziune teritorială introdus de Tratatul de la
Lisabona, care recunoaşte că la nivel european nu se poate realiza o coeziune economică și
socială în lipsa punerii unui accent mai puternic pe impactul teritorial al politicilor UE.
#78. Transpus la nivelul Strategiei de dezvoltare teritorială, obiectivul de consolidare a capacităţii
de gestiune a proceselor de dezvoltare este adus la îndeplinire prin următoarele obiective
specifice:
O5.1 Consolidarea capacităţii structurilor de guvernanţă la niveluri multiple şi diversificarea
formelor de cooperare între structurile administraţiei publice.
#79. Dinamica fenomenelor de dezvoltare de la nivelul teritoriului, precum și modul actual de
implementare a politicilor europene necesită consolidarea structurilor de gestionare a proceselor
de dezvoltare prin diversificarea şi întărirea legăturilor de cooperare atât pe verticală, cât şi pe
orizontală între structurile administraţiei publice, precum și dezvoltarea unor noi instrumente de
planificare capabile să gestioneze eficient procesele de dezvoltare de la nivelul teritoriului.
#80. Localităţile rurale şi urbane sunt organisme vii, iar spaţiul din interiorul și din jurul acestora
este proiectat, reproiectat, configurat şi modificat ca urmare a dinamicilor de dezvoltare. Aceste
spaţii noi evidenţiază dinamici și provocări unice care depăşesc graniţele administrative ale unei
comune, oraş sau judeţ.
Modalitatea de gestionare a dinamicilor de dezvoltare caracteristice acestor zone, precum și tipul
intervenţiilor de corectare a dezechilibrelor sau de maximizare a avantajelor competitive necesită
noi forme de cooperare între administraţiile publice și noi instrumente de răspuns, succesul
acestor intervenţii depinzând de capacitatea administraţiilor publice de a coopera şi coordona
acţiunile în cadrul unor demersuri comune.
SDTR instituie 10 linii directoare de planificare, respectiv:
1. Încurajarea concentrării locuirii în interiorul intravilanului localităților și limitarea dezvoltării
urbane în zone care nu sunt deja echipate cu infrastructura tehnico-edilitară.
#90. Scopul urmărit este un teritoriu naţional cu o calitate a locuirii crescută și costuri reduse
pentru infrastructura de bază. Lipsa echipării cu infrastructură edilitară a zonelor rezidențiale duce
la dezechilibru în dezvoltarea teritoriului.
2. Încurajarea concentrării activităților industriale în parcuri tehnologice din exteriorul localităților
și limitarea amplasării lor în intravilanul localităților.
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#91. Scopul urmărit este un teritoriu național cu zone productive separate de cele rezidențiale,
pentru optimizarea activităților umane. Disparităţile funcţionale care apar prin mixarea zonelor
industriale şi a celor rezidenţiale duc la scăderea nivelului de trai și la probleme sociale, astfel că
separarea celor două funcţiuni duce la o dezvoltare teritorială echilibrată. În același timp,
concentrarea activităților industriale contribuie la economii de aglomerație.
3. Încurajarea construirii în zone industriale deja utilizate (brownfields) și interzicerea
construirii în zone verzi.
#92. Scopul urmărit este un teritoriu naţional cu resurse naturale protejate, folosind eficient
spațiul deja construit. Crearea de locuri de muncă şi consolidarea funcţiilor recreative pot veni în
completarea conservării capitalului natural.
4. Încurajarea locuirii sustenabile în centrele istorice ale localităților orașelor.
#93. Scopul urmărit este un teritoriu național cu zone rezidențiale concentrate, pentru evitarea
dispersiei locuirii în teritoriu. Tendinţa de migraţie spre periferia oraşelor pentru dezvoltarea
ansamblurilor rezidenţiale poate duce la un dezechilibru funcţional și social, activităţile din
centrele oraşelor (istorice sau nu) limitându-se astfel doar la furnizarea de servicii. Planurile și
strategiile trebuie să acorde prioritate regenerării centrelor istorice vizând în special menținerea
funcțiilor rezidențiale și comerciale, dezvoltarea ofertei de servicii (comerciale, turistice, culturale),
creșterea accesibilității acestor zone, amenajarea unor spații publice de calitate, consolidarea și
renovarea clădirilor.
5. Dezvoltarea complementarității între zonele urbane și zonele rurale
#94. Scopul urmărit este păstrarea specificului fiecărei tip de zonă și dezvoltarea acelor elemente
proprii de potențial în vederea asigurării unei sinergii între zonele urbane și rurale. Va fi încurajată
dezvoltarea activităților de tip agricultură urbană, acolo unde condițiile locale o permit. Vor fi
susținute cu prioritate localitățile cu caracter rural (sate aparținătoare, localități componente) din
cadrul orașelor și municipiilor în vederea dezvoltării acestor activități specifice de tip productiv și
turistic. Se vor identifica, crea și proteja centurile verzi din jurul localităților urbane.
6. Încurajarea dezvoltării care utilizează energie verde și interzicerea construirii de imobile
care utilizează în exploatare exclusiv combustibili fosili.
#95. Scopul urmărit este un teritoriu național eficient și sustenabil din punct de vedere energetic,
în condițiile riscului energetic crescut la nivel european. Preţul energiei și emisiile în creştere
atrag atenţia asupra necesităţii aplicării unor soluţii durabile în materie de energie, inclusiv în
dezvoltarea teritorială.
7. Luarea măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor negative ale riscurilor naturale
și industriale
#96. Scopul urmărit este asigurarea condițiilor necesare pentru o reziliența teritorială ridicată în
fața riscurilor naturale și industriale.
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Planurile și strategiile vor identifica toate posibilele riscuri pentru zona studiată și propune măsuri
de prevenire și diminuare a efectelor acestor riscuri.
8. Încurajarea transportului sustenabil și obligativitatea elaborării planurilor de mobilitate.
#97. Scopul urmărit este un teritoriu naţional cu mobilitate crescută, în condițiile accesibilității
actuale reduse care împiedică dezvoltarea. Dimensiunea transportului în contextul dezvoltării are
un rol esențial și se referă la conectivitate și accesibilitate. Numărul căilor de transport și
varietatea tipurilor de transport sunt două aspecte cheie necesare asigurării unei astfel de
dezvoltări. Ca și în cazul populației, conectivitatea și accesibilitatea sunt factori care contează în
atragerea investiţiilor. Se va încuraja dezvoltarea transportului public prin identificarea soluțiilor
optime pentru asigurarea unei accesibilități locale și regionale și care contribuie la reducerea
emisiilor de dioxid de carbon.
9. Încurajarea planificării și proiectării de calitate şi limitarea derogării de la planurile de
dezvoltare urbană și teritorială în vigoare.
#98. Scopul urmărit este un teritoriu naţional ordonat, cu dezvoltare planificată exclusiv de
profesioniști calificați. Dezvoltarea uneori haotică a teritoriului național din ultimii 25 de ani a creat
o serie de probleme pe toate palierele unei planificări logice și echilibrate, iar respectarea
normelor europene de planificare va contribui la o dezvoltare teritorială ordonată și creșterea
calității vieții. Se vor încuraja soluțiile tehnice care promovează designul de calitate în arhitectură
și urbanism.
10. Încurajarea implicării cetățenilor și comunităților în elaborarea strategiilor de dezvoltare și
obligativitatea consultării publicului asupra fiecărei etape ale acestora.
#99. Scopul urmărit este transparentizarea procesului de dezvoltare teritorială și urbană, pentru
asigurarea controlului democratic asupra dezvoltării României. Buna funcţionare şi dezvoltare a
teritoriului nu se poate face decât prin colaborarea tuturor actorilor implicaţi în procesul de
elaborare a strategiilor de dezvoltare și implicarea publicului larg.
Concluzie la SDTR Romania 2035
Obiectivele Strategice ale Strategiei de Dezvoltare Teritoriala Romania 2035 (SDTR 2035)
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-2979
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Bistra 2035 Centru de Excelenta Rurala/Montana
Obiectivele Strategice ale Strategiei de Dezvoltare Teritoriala Romania
2035 (SDTR 2035)
http://www.mdrap.ro/dezvoltare-teritoriala/-2979

Obiectiv
Strategic 1.
(O.S.1)

Obiectiv
Strategic 2.
(O.S.2)

Obiectiv
Strategic 3.
(O.S.3)

Obiectiv
Strategic 4.
(O.S.4)

Dezvoltarea teritorială
policentrică şi concentrarea
urbanizării la nivelul
teritoriului național prin
dezvoltarea de zone urbane
funcționale

Echiparea completă și
integrată a teritoriului
național cu rețele de
transport și comunicații şi
infrastructură de utilități
publice

Valorificarea capitalului
natural și cultural ca
element de identitate
teritorială

Creșterea capacității
administrative de
gestionare a proceselor
de dezvoltare teritorială

Asupra ultimelor 2 se vor face referiri la nivelul Strategiei Bistra 2020 , OS1 si OS 2 fiind
abordabile la nivele administrative superioare , nivele al care trebuie transmise de jos in sus
informatiile necesare acoperirii teritoriului tinta.
OS3 si OS4 fac obiectul documentului si formularea lor va trebui regasita in elementele de
strategiei locale (viziune, misiune , obiective strategice locale )
Potentialul de polarizare a dezvoltarii al comunei Bistra va fi evidentiat prin analizele
urmatoare , iar valorificarea acestuia si pozitionarea comunei ca si Centru de Excelenta Montana
(rurala) va fi accentuat prin elementale strategice : misiune, viziune si obiectivele strategice .
Pozitionarea in teritoriu deosebita a comunei (granita cu Ucraina, poarta de intrare in Aria
Protejata Parcul Natural Muntii Maramuresului , Resursele naturale montane , Harnicia
Locuitorilor) , ca si avantaje competitive ,contrabalanseaza efectul de periferie , dar excelenta in
dezvoltare montana se va obtine cu un efort concentrat si de lunga durata, bine planificat si bine
executat astfel incit avantajele potentiale sa fie valorifi9cate la maximum.
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Prioritati teritoriale AT 2020
Nivel
1
Obiectiv
Strategic 1
(Cuvint Cheie :
cresterea
urbanizarii)
Nivel
2

Nivel
3
Nivel4

Viziune SDTR 2035

Obiective Strategice
(Inspirate de Prioritati si Viziune)
Obiectiv
Strategic 2
(Cuvint Cheie :
echiparea
completa)

Obiectiv
Strategic 3
(Cuvint cheie :
identitate
teritoriala)

Obiectiv
Strategic 4
(Cuvint cheie :
Planificare
Teritoriala)

Obiectiv Operational 4.3.

Obiectiv Operational 4.2.

Obiectiv Operational 4.1.

Obiectiv Operational 3.3.

Obiectiv Operational 3.2.

Obiectiv Operational 3.1.

Obiectiv Operational 2.3.

Obiectiv Operational 2.2.

Obiectiv Operational 2.1.

Obiectiv Operational 1.3.

Obiectiv Operational 1.2.

Obiective Operationale
(Subordonare catre Nivel 1)

Obiectiv Operational 1.1.

Linii directoare transversale
(la nivelul teritoriului national si la nivelul teritoriilor specifice)

www.maramures.ro

Bistra 2035 Centru de Excelenta Rurala/Montana

www.primariabistra.ro

Politici Publice
(Subordonare catre Nivel 2)
Programe si Proiecte
(Subordonare catre Nivel 3)
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SDTR instituie 10 linii directoare de planificare
Aplicabilitate UAT/Bistra/Planificare 2035/ se va continua la Planificare/10linii directoare
SDTR instituie 10 linii directoare de
planificare
1. Încurajarea concentrării locuirii în
interiorul intravilanului localităților
2. Încurajarea concentrării activităților
industriale în parcuri tehnologice
3. Încurajarea construirii în zone
industriale deja utilizate (brownfields

UAT Bistra

Verificare

De verificat in PUG/PUZ

4. Încurajarea locuirii sustenabile în
centrele istorice ale localităților orașelor
5. Dezvoltarea complementarității între
zonele urbane și zonele rurale
6. Încurajarea dezvoltării care utilizează
energie verde și interzicerea construirii de
imobile care utilizează în exploatare
exclusiv combustibili fosili.
7. Luarea măsurilor necesare pentru
diminuarea efectelor negative ale riscurilor
naturale și industriale
8. Încurajarea transportului sustenabil și
obligativitatea elaborării planurilor de
mobilitate

Nu e cazul

proiecte economice

Exista Constructii foste
CAP/GAS ? sau altele
neutilizate/ Unitati Militare
Nu e cazul

Exista zone/locatii
foste facilitati
militare /vamale

De analizat influentele urbane ,
Sighetu Marmatiei, Viseul de
Sus , si din Ucraina
Studiu GALMM Potential
energetic ; Aplicabilitate
autorizare combustibili multiplii

Corelare proiecte
economice
Corelare proiecte
economice

Riscuri / Inundatii , Desecari ,
Riscuri Tisa si afluenti
Transport rural : trasee
alternative transport agro ; piste
biciclete ; alternative eco
transport Tisa /Viseu
PUG/PUZ / Cadastrarea ?
Validarea de catre Ordinul
Arhitectilor MM ?

9. Încurajarea planificării și proiectării de
calitate şi limitarea derogării de la planurile
de dezvoltare urbană și teritorială în
vigoare
De aplicat /Publicare pe site
10. Încurajarea implicării cetățenilor și
comunităților în elaborarea strategiilor de www.primariabistra.ro
dezvoltare și obligativitatea consultării
publicului asupra fiecărei etape ale
acestora
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În acord cu obiectivele stabilite, pentru zonele rurale au fost stabilite următoarele măsuri
teritoriale şi proiecte strategice:
a) Măsură - Conectarea localităților rurale greu accesibile sau izolate la rețeaua principală
de așezări și infrastructura majoră de transport.
#136. Implicaţiile reţelei de transport asupra dezvoltării teritoriale sunt multiple. Astfel, la nivel
intraregional, rețeaua de transport inadecvată condiţionează dezvoltarea oraşelor mici și mijlocii,
a comunelor şi a satelor. Multe zone nu dispun de reţele rutiere de transport suficiente între
localităţi foarte slab dezvoltate (de exemplu: în Delta Dunării, Munţii Apuseni, Carpații de
Curbură, podişul Mehedinţi), determinând chiar izolarea unor localităţi. Forţa de muncă din zona
rurală, care are o pondere de 45,2% în Romania, este dificil de valorificat dată fiind mobilitatea
redusă care nu se poate îmbunătăţi din cauza infrastructurii de transport deficitare.
#137. Infrastructura precară nu impiedică doar accesul pe piaţă a produselor autohtone, ci
descurajează şi investitorii interesaţi de agricultură. Angrosiştii de legume, fructe, lapte şi alte
produse alimentare preferă să aducă marfă din străinătate, în loc să colecteze aceste produse de
la fermierii români, întrucât costul transportului (inclusiv colectarea) şi timpul de livrare sunt mai
mari. Tot din cauza unei infrastructuri necorespunzătoare, zone deosebit de atractive nu pot fi
introduse în circuite agroturistice sau de turism cultural. Prin realizarea unei infrastructuri de
transport adecvate, regiuni întinse ar putea deveni zone economice dinamice, prin utilizarea de
forţă de muncă şi terenuri la preţuri acceptabile. Astfel, se evidenţiează necesitatea adoptării
următoarelor acţiuni strategice:
• Reabilitarea și modernizarea drumurilor principale de acces către centrele urbane din apropiere;
• Modernizarea drumurilor care fac legătura între localitățile rurale și rețeaua de transport de
categorie superioară (DN, DJ);
• Modernizarea drumurilor care fac legătura între reședințe de comună de localitățile
componente;
• Stimularea transportatorilor de a asigura conexiunile centrelor urbane cu zonele rurale
polarizate;
b) Măsură: Extinderea accesului la Internet în bandă largă
#138. Zonele rurale prezintă o accesibilitate mai scăzută la servicii, în special în cazul zonelor
profund rurale. Această accesibilitate scăzută reprezintă un dezavantaj major care face spațiile
rurale mai puțin atractive pentru investiții și pentru locuire, mai ales în cazul populației tinere care
prezintă o mobilitate superioară și are mai multe alternative de stabilire. O măsură de
compensare a acestui dezavantaj o reprezintă asigurarea unui acces echitabil la Internet în
bandă largă pe teritoriul țării, astfel încât cel puțin o parte din servicii să poată fi accesate de
toată populația țării – având în vedere potențialul de extindere a serviciilor furnizate la distanță de
tip tele-medicină, tele-educație sau e-administrație publică.
În vederea asigurării unei accesibilităţi crescute la aceste servicii a localităţilor rurale, SdtR
propune următoarele activităţi strategice:
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• stimularea extinderii serviciilor de date prin telefonie mobilă;
• conectarea spațiilor rurale la infrastructura majoră de date.
c) Măsură - Echiparea localităților rurale cu infrastructură tehnico-edilitară.
#139. Studiile de fundamentare demonstrează existența unei discrepanțe majore în ceea ce
privește accesibilitatea la rețele edilitare (alimentare cu apă, canalizare / epurare a apelor uzate,
furnizare gaze naturale) între localitățile rurale și cele din mediul urban. Managementul defectuos
al deșeurilor menajere și accesul redus la serviciile de salubritate reprezintă de asemenea o
problemă pregnantă în mediul rural.
Măsura se sprijină pe următoarele acţiuni strategice:
• Realizarea, extinderea, reabilitarea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și stații de
tratare a apei, precum și a sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate;
• Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale și conectarea la sistemul
național de transport de gaze;
• Managementul integrat al deșeurilor: realizare/extindere/modernizare de platforme de
depozitare, cooperare intercomunală pentru identificarea unui sistem comun de management al
deșeurilor;
d) Măsură: creșterea competitivității spațiilor rurale și crearea locurilor de muncă
#140. Populația din mediul rural se confruntă cu o calitate relativ scăzută a vieții, din cauza lipsei
surselor de venituri și a ponderii crescute a agriculturii de subzistență. Dependenţa faţă de
agricultura de subzistenţă reprezintă un punct slab al populației apte de muncă din România,
activităţile independente fiind mai degrabă asociate cu subzistenţa în agricultură decât cu
antreprenoriatul. Numărul persoanelor care desfăşoară activităţi independente atinge 2,1
milioane persoane (25% din totalul locurilor de muncă).
În plan operaţional, măsura se traduce în următoarele acţiuni strategice:
• Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității agriculturii în toate regiunile (modernizare
ferme agricole, investiții în cercetare agronomică și zootehnică, etc);
• Dezvoltarea agriculturii organice cu valoare adăugată mai mare;
• Sprijinirea formării lanțurilor alimentare scurte, pentru consolidarea legăturilor dintre producători
și consumatori, creșterea calității produselor și asigurarea unor venituri mai mari pentru
comunitățile locale (ex prin procesarea produselor agricole primare);
• Diversificarea activităților economice în mediul rural (dezvoltare a activităților legate de
ocupațiile tradiționale, procesarea produselor agricole și silvice specifice zonei, mici activități
industriale, turism) și formarea forței de muncă în concordanță;
• Valorificarea tuturor resurselor naturale regenerabile existente (ex: plante medicinale, fructe de
pădure);
• Politică națională privind susținerea centrelor de excelență rurală.
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Exemple de proiecte:
• Diversificarea activităților economice prin dezvoltarea turismului
e) Măsură: asigurarea accesului echitabil în zone rurale la serviciile de interes general
#141. Accesul populației din mediul rural la serviciile de interes general este deficitar, după cum
rezultă din studiile de fundamentare și din valorile indicatorilor relevanți. Dacă în zonele rurale din
apropierea aglomerațiilor urbane creșterea accesibilității se poate realiza prin dezvoltarea
infrastructurii de transport și prin crearea unor sisteme integrate de transport în comun la nivel
metropolitan, pentru zonele rurale periferice sunt necesare soluții alternative.
Acțiuni:
• Identificarea și stimularea dezvoltării localităților cu rol de servire intercomunală în zonele lipsite
de orașe.
• Identificarea soluțiilor pentru asigurarea serviciilor medicale și de educație în întreg teritoriul
național (ex: servicii itinerante, transportul elevilor în școli, servicii la distanță, includerea în
strategii de dezvoltare locală, etc)
Exemple de proiecte:
• proiect pilot tele-medicină în Delta Dunării.
f) Măsură: dezvoltarea unor spații rurale atractive și creșterea calității vieții cetățenilor.
#142. Pentru a stimula creșterea demografică și a dinamiza viața rurală este necesar ca
populația să considere localitățile rurale atractive. Pentru aceasta, trebuie ca mediul rural să ofere
pe lângă sursa de trai și adăpost, spații publice de calitate, precum spații publice de recreere sau
spații de tipul târgurilor (care devin totodată locuri de socializare și stimulatori ai dezvoltării
economice). Aceste spații publice sunt esențiale pentru menținerea populației locale, mai cu
seamă a populației tinere.
#143. De asemenea, tot pentru a crește atractivitatea spațiilor rurale pentru populație, și mai ales
pentru tineri, este foarte importantă întărirea legăturilor identitare și promovarea patrimoniului
cultural. Pe lângă atractivitatea pentru populația locală, patrimoniul cultural poate reprezenta,
dacă este valorificat corespunzător, și un punct de atracție turistică, ce poate aduce noi venituri
către spațiile rurale românești.
Patrimoniul cultural rural românesc are două caracteristici definitorii:
- reprezintă o resursă specifică, cel puțin pe continentul european, în care viața rurală tradițională
este rar întâlnită și poate fi o atracție turistică autentică pentru o mare parte a populației urbane
din statele dezvoltate.
- reprezintă o resursă vulnerabilă, pentru că există tentația de a înlocui toate elementele de
civilizație rurală, considerată înapoiată, cu traiul de la oraș.
Acțiuni:
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• Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea spaţiilor publice de recreere;
• Construcţia, amenajarea, dotarea spaţiilor publice pentru piețe, târguri;
• Construcţia, reabilitarea, modernizarea infrastructurii pentru practicarea sporturilor de masă.
g) Măsură: valorificarea potențialului teritorial local al zonelor rurale prin includerea acestora în
circuitele turistice
#145. Din punct de vedere al patrimoniului cultural, spatial rural pune în evidenţă o varietate de
caracteristici specifice de valoare legate de identitatea culturală a acestor spaţii. Astfel,
conservarea acestor valori de patrimoniu şi punerea lor în valoare în circuitele touristice
reprezintă o prioritate principală pentru zonele rurale.
#146. În acord cu măsura teritorială stabilită, au fost definite următoarele acţiuni:
• menținerea patrimoniului cultural material și imaterial, inclusiv prin proiecte de promovare a
tradițiilor locale;
• Stimularea agroturismului și agriculturii tradiționale;
• Relaționarea aşezămintelor culturale cu tradiții și obiceiuri;
• Activități de animare a populației în vederea menținerii tradițiilor;
• Programe pentru instalarea tinerilor fermieri;
• Stimularea strategiilor de dezvoltare locală bazate pe valorificarea resurselor specifice (de tipul
Strategia Deltei Dunării);
• Conservarea și promovarea valorilor de patrimoniu natural și de peisaj;
• Adoptarea unor măsuri fiscale pentru stimularea investițiilor în reabilitarea patrimoniului cultural
Exemplu de proiect: Realizarea unui inventar și ghid de valorizare a peisajelor și patrimoniului
natural și cultural din mediul rural.
h) Măsură: Consolidarea cooperării administrativă între autoritățile publice locale în
vederea realizării unor atribuții de putere publică pentru care nu mai au resurse
(planificare teritorială, politici fiscale etc)
#147. În bună parte, administrația din comunele românești nu sunt suficient de bine pregătite
pentru misiunea pe care o au. Resursele umane sunt slab calificate iar cultura institutionala este
insuficient dezvoltata. Resursele financiare de care dispun sunt restrânse, la aceasta contribuind
dimensiunile comunelor (sub 1.000 locuitori) iar problemele sunt aproape la fel de complexe ca in
cazul comunaelor. Anumite probleme trebuie abordate la o scara mai mica, prin cooperarea si
punerea in comun a resurselor mai multor unitati administrativ-teritoriale, cu efecte net superioare
fata de incercarile de solutionare disparate.
Acțiuni:
• Proiecte de dezvoltare a resurselor umane și dezvoltare a capacității instituționale a autorităților
locale;
• Sprijinirea cooperării intercomunale: grupuri de acțiune locală, asociații de dezvoltare
intercomunitară, etc;
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• instituirea unor structuri care să asigure activități de consiliere a primariilor din zonele rurale pe
acest domeniu.
i) Măsură: întărirea rolului teritorial al localităţilor cu rol de polarizare rurală și revitalizarea
economică a ariilor rurale prin susținerea localităţilor rurale cu funcţie de loc central (din
punct de vedere al mărimii demografice, al serviciilor oferite, care determină forţa de
polarizare a acestor aşezări, al potenţialului economic local).
#148. Strategia de dezvoltare teritorială a României urmăreşte întărirea rolului în reţeaua de
localităţi rurale a comunelor care se disting prin funcţiile pe care le îndeplinesc (terţiare,
economice, social-culturale, financiare şi administrative), prin poziţia geografică favorabilă și nu în
ultimul rând printr-o arie de polarizare ce se extinde pe teritoriul altor comune învecinate.
Metodologia de identificare/selectare a comunelor cu funcții de loc central/centre care îndeplinesc
funcţii social-economice supra-locale va fi elaborată după aprobarea SDTR.
#149. Acţiunile strategice care contribuie la implementarea acestei măsuri constau în stimularea
dinamicii inițiativelor rurale, creșterea capacității economice a teritoriilor rurale, precum şi în
încurajarea inovării prin susținerea polilor de excelență rurală, în special în ceea ce priveşte
promovarea resurselor naturale, culturale, turistice (stațiunile turistice și balneoclimaterice și cele
cu potențial)
voilor populației (inclusiv din vecinătate).
#150. Metodologia de identificare/selectare a polilor de excelență va fi elaborată după aprobarea
SDTR.
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SDTR , Pag.169
Zonele rurale : Spatii Specializate , Atractive si Integrate Teritorial

PreConcluzii Masuri Bistra 2035 (termen f. lung …)
SDTR pentru zonele rurale au fost stabilite următoarele măsuri
teritoriale şi proiecte strategice

Aplicabilitate UAT BISTRA
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a) Măsură - Conectarea localităților rurale greu accesibile sau
izolate la rețeaua principală de așezări și infrastructura majoră de
transport.
· Reabilitarea și modernizarea drumurilor principale de acces
către centrele urbane din apropiere;
· Modernizarea drumurilor care fac legătura între localitățile
rurale și rețeaua de transport de categorie superioară (DN, DJ);
· Modernizarea drumurilor care fac legătura între reședințe de
comună de localitățile componente;
· Stimularea transportatorilor de a asigura conexiunile centrelor
urbane cu zonele rurale polarizate;
b) Măsură: Extinderea accesului la Internet în bandă largă
· stimularea extinderii serviciilor de date prin telefonie mobilă;
· conectarea spațiilor rurale la infrastructura majoră de date.
c) Măsură - Echiparea localităților rurale cu infrastructură tehnicoedilitară.
· Realizarea, extinderea, reabilitarea și modernizarea sistemelor
de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, precum și a
sistemelor de canalizare și stațiilor de epurare a apelor uzate;
· Extinderea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu gaze
naturale și conectarea la sistemul național de transport de gaze;
· Managementul integrat al deșeurilor:
realizare/extindere/modernizare de platforme de depozitare,
cooperare intercomunală pentru identificarea unui sistem comun
de management al deșeurilor;
d) Măsură: creșterea competitivității spațiilor rurale și crearea
locurilor de muncă
· Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității
agriculturii în toate regiunile (modernizare ferme agricole,
investiții în cercetare agronomică și zootehnică, etc);
· Dezvoltarea agriculturii organice cu valoare adăugată mai
mare;
· Sprijinirea formării lanțurilor alimentare scurte, pentru
consolidarea legăturilor dintre producători și consumatori,
creșterea calității produselor și asigurarea unor venituri mai
mari pentru comunitățile locale (ex prin procesarea produselor
agricole primare);

www.maramures.ro

Bistra 2035

Zone albe/ neacoperite ?
Acces Internet ? TV Cablu ?
Conectarea Primariei / Pag
web ?
Analiza nevoi
Analiza nevoi
Analiza nevoi, cooperare cu
vecini

Privati
Privati + Consultanta Locala ?
Privati + Consultanta Locala ?
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· Diversificarea activităților economice în mediul rural
(dezvoltare a activităților legate de ocupațiile tradiționale,
procesarea produselor agricole și silvice specifice zonei, mici
activități industriale, turism) și formarea forței de muncă în
concordanță;
· Valorificarea tuturor resurselor naturale regenerabile existente
(ex: plante medicinale, fructe de pădure);
· Politică națională privind susținerea centrelor de excelență
rurală.
Exemple de proiecte:
· Diversificarea activităților economice prin dezvoltarea
turismului
e) Măsură: asigurarea accesului echitabil în zone rurale la
serviciile de interes general
· Identificarea și stimularea dezvoltării localităților cu rol de
servire intercomunală în zonele lipsite de orașe.
· Identificarea soluțiilor pentru asigurarea serviciilor medicale și
de educație în întreg teritoriul național (ex: servicii itinerante,
transportul elevilor în școli, servicii la distanță, includerea în
strategii de dezvoltare locală, etc)
f) Măsură: dezvoltarea unor spații rurale atractive și creșterea
calității vieții cetățenilor
· Construcţia, reabilitarea, modernizarea, extinderea spaţiilor
publice de recreere;
· Construcţia, amenajarea, dotarea spaţiilor publice pentru
piețe, târguri;
· Construcţia, reabilitarea, modernizarea infrastructurii pentru
practicarea sporturilor de masă.
g) Măsură: valorificarea potențialului teritorial local al zonelor
rurale prin includerea acestora în circuitele turistice
· menținerea patrimoniului cultural material și imaterial, inclusiv
prin proiecte de promovare a tradițiilor locale;
· Stimularea agroturismului și agriculturii tradiționale;
· Relaționarea aşezămintelor culturale cu tradiții și obiceiuri;
· Activități de animare a populației în vederea menținerii
tradițiilor;
· Programe pentru instalarea tinerilor fermieri;
· Stimularea strategiilor de dezvoltare locală bazate pe
valorificarea resurselor specifice (de tipul Strategia Deltei
Dunării);
· Conservarea și promovarea valorilor de patrimoniu natural și
de peisaj;
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Privati + Consultanta Locala ?
+ Formatori Forta Munca
(Scoli, licee , etc )

Pregatire TINTA BISTRA
2020_2035
Capitol special

????????????
????????????
??????????????
Bistra 2035
PNDR 2020 direct si via GAL
PNDR 2020 direct si via GAL
PNDR 2020 direct si via GAL
PNDR 2020 direct si via GAL
PNDR 2020 direct si via GAL
PNDR 2020 direct si via GAL

PNDR 2020 direct si via GAL
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· Adoptarea unor măsuri fiscale pentru stimularea investițiilor
în reabilitarea patrimoniului cultural
h) Măsură: Consolidarea cooperării administrativă între
autoritățile publice locale în vederea realizării unor atribuții de
putere publică pentru care nu mai au resurse (planificare
teritorială, politici fiscale etc)
· Proiecte de dezvoltare a resurselor umane și dezvoltare a
capacității instituționale a autorităților locale;
· Sprijinirea cooperării intercomunale: grupuri de acțiune
locală, asociații de dezvoltare intercomunitară, etc;
· instituirea unor structuri care să asigure activități de
consiliere a primariilor din zonele rurale pe acest domeniu.
i) Măsură: întărirea rolului teritorial al localităţilor cu rol de
polarizare rurală și revitalizarea economică a ariilor rurale prin
susținerea localităţilor rurale cu funcţie de loc central (din punct
de vedere al mărimii demografice, al serviciilor oferite, care
determină forţa de polarizare a acestor aşezări, al potenţialului
economic local).
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PNDR 2020 direct si via GAL

Prin GAL sau ADI uri
Prin GAL sau ADI uri
Prin GAL sau ADI uri
Bistra 2035

Bistra centru de excelenta
rurala ?
- diversificarea ofertei de servicii pentru a răspunde nevoilor Servicii BISTRA catre zona
populației (inclusiv din vecinătate).
…………………………….
- creșterea producției agricole, industriale, artizanale

Concluzii la Intro :
1. Orizontul de timp al strategiei acopera un termen lung de timp 2035
2. Pentru aplicabilitate a Planului de dezvoltare /Strategiei pe perioada de finantare
2014_2020 documentul va fi focalizat pe aceasta perioada , urmind a fi actualizat in anul
2020 si in functie de rezultatele obtinute
3. Partea financiara , fondurile atrase planificate sunt tintite in ideea atragerii maximului de
suma alocata/locuitor la nivel national, neexistind nicaieri o limitare in sus a acesteia, dar
consideram realista abordarea in acest sens
4. Calitatea strategiei si a planului de actiuni (nivelele de performanta atinse) se vor analiza
anual, urmind a fi realizate corectii conform analizelor si masurilor corective
Concluzii la SDTR 2035:
Principalele masuri sugerate prin SDRT sunt prezentate in imaginea de ansamblu de mai jos :
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h) Măsură: Consolidarea
cooperării administrativă
între autoritățile publice
locale în vederea realizării
unor atribuții de putere
publică pentru care nu
mai au resurse
(planificare teritorială,
politici fiscale etc)

c
d
a) Măsură - Conectarea localităților
rurale greu accesibile sau izolate
la rețeaua principală de așezări și
infrastructura majoră de transport.
b) Măsură: Extinderea accesului la
Internet în bandă largă

c) Măsură - Echiparea localităților
rurale cu infrastructură tehnicoedilitară

e

BISTRA 2035/9xMasuri SDTR
d) Măsură: creșterea
competitivității spațiilor
rurale și crearea locurilor de
muncă

f) Măsură: dezvoltarea unor
spații rurale atractive și
creșterea calității vieții
cetățenilor

e) Măsură: asigurarea
accesului echitabil în zone
rurale la serviciile de interes
general

g) Măsură: valorificarea
potențialului teritorial local al
zonelor rurale prin includerea
acestora în circuitele
turistice

i) Măsură: întărirea rolului
teritorial al localităţilor cu
rol de polarizare rurală și
revitalizarea economică a
ariilor rurale prin
susținerea localităţilor
rurale cu funcţie de loc
central (din punct de
vedere al mărimii
demografice, al serviciilor
oferite, care determină
forţa de polarizare a
acestor aşezări, al
potenţialului economic
local).

Obs. Comuna Bistra fiind situata in integralitate in zona montana , exista constringeri
majore privind adoptarea neconditionata a celor 9 masuri prioritare stabilite prin SDTR.
Se va prezenta in continuare Strategia Nationala pentru zonele montane
defavorizate(ZMD) , pe orizontul de timp 2014- 2020 , esentiala prin schimbarile aduse fata
d eperioada anterioara , mai ales in relatia cu Ariile Protejate Natura 2000, relatie esentiala
in zona Bistra -Parc Natural Muntii Maramuresului.

I.2. Zona Montana Defavorizata
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In Sedinta Guvernului din 28 mai 2014 a fost adoptat Memorandumul privind aprobarea
Orientarilor strategice nationale pentru dezvoltarea durabila a zonei montane defavorizate
(2014 – 2020).
Memorandumul vizeaza stabilirea principalelor directii de urmat pentru asigurarea
cresterii atractivitatii si dezvoltarii durabile a zonei montane defavorizate, prin punerea in
valoare a resurselor, stabilizarea populatiei, mentinerea identitatii culturale, cresterea
puterii economice la nivel local, in conditiile pastrarii echilibrului ecologic si protectiei
mediului natural.
Avand in vedere faptul ca zona montana defavorizata a Romaniei constituie un teritoriu special,
de interes national, cu un imens potential economic, social, cultural si de mediu, prin atingerea
obiectivelor stabilite se va realiza protejarea si valorificarea responsabila a resurselor montane,
tinand seama si de efectele schimbarilor climatice, prevenindu-se depopularea acestor zone si
degradarea traditiilor, indeletnicirilor si specificitatii culturale a acestora.
Zonele montane defavorizate trebuie sa beneficieze de o politica specifica definita conform
principiilor dezvoltarii durabile, care sa conduca la reducerea dezechilibrului intre regiunile mai
favorizate si cele montane defavorizate, marcate de constrangeri naturale permanente, vizand
ansamblul problematicii economice, sociale, culturale si de mediu inconjurator.
Implementarea obiectivelor strategice nationale pentru dezvoltarea durabila a zonei montane
defavorizate se va realiza in intervalul 2014 – 2020 si coincide cu perioada de programare a
fondurilor si politicilor Uniunii Europene (2014 – 2020). Implementarea obiectivelor strategice de
catre toti factorii implicati din Romania va fi monitorizata si evaluata pe parcurs, urmand ca la
finalul perioadei vizate, 2020, acestea sa fie revizuite in vederea pregatirii urmatoarei perioade de
programare (2021 – 2027).
De asemenea, adoptarea prezentului Memorandum contribuie si la implementarea masurilor de
dezvoltare rurala in perioada 2014 – 2020, avand ca obiect dezvoltarea spatiului rural montan si
alinierea Romaniei la nivelul celorlalte state cu zone montane defavorizate, membre ale Uniunii
Europene.
Anexa memorandum
Orientări strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate
(2014 – 2020)
http://www.madr.ro/ro/orientari-strategice-nationale-pentru-dezvoltarea-durabila-a-zoneimontane-defavorizate-2014-2020.hBistral
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1.Importanța orientărilor strategice naţionale pentru dezvoltarea durabilă a zonei
montane defavorizate (2014‐2020)
Zona montană defavorizată a României, constituie un teritoriu special, de interes naţional,cu un
imens potențial economic, social, cultural şi de mediu.
Orientările strategice prezintă principalele direcții de urmat pentru asigurarea creșterii atractivității
și dezvoltării durabile a zonei montane defavorizate, prin punerea în valoare a resurselor,
stabilizarea populaţiei, menținerea identității culturale, creşterea puterii economice la nivel local,
în condiţiile păstrării echilibrului ecologic și protecţiei mediului natural.
Prin îndeplinirea obiectivelor stabilite se va realiza dezvoltarea durabilă economică, socială
şi de mediu a zonei montane defavorizate prin protejarea şi valorificarea responsabilă a
resurselor montane, ţinând seama şi de efectele schimbărilor climatice, prevenindu‐se
depopularea acestor zone şi degradarea tradiţiilor, îndeletnicirilor şi specificităţii culturale
a acestora. Asigurarea mijloacelor pentru dezvoltarea echilibrată a resurselor montane, la
paritate cu alte zone din România și U.E., în privinţa veniturilor şi condiţiilor de viaţă,
trebuie să beneficieze de sprijin intens preventiv și eficient din partea statului.
Zonele de munte trebuie să beneficieze de o politică specifică definită conform principiilor
dezvoltării durabile, care asigură necesitățile prezentului fără a compromite șansele
generațiilor viitoare. De asemenea, orientările strategice vizează reducerea dezechilibrului
între regiunile mai favorizate și cele montane defavorizate, marcate de constrângeri
naturale permanente, vizând ansamblul problematicii economice, sociale, culturale și de
mediu înconjurător.
Politicile montane trebuie să faciliteze cooperarea inter‐comunală și inter‐regională în
cadrul național, cooperarea trans‐frontalieră și trans‐națională.
2. Perioada implementării
Implementarea obiectivelor orientărilor strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei
montane defavorizate se va realiza în intervalul 2014 – 2020 și coincide cu perioada de
programare a fondurilor și politicilor Uniunii Europene (2014 – 2020).
Implementarea obiectivelor orientărilor strategice de către toți factorii implicați din România va fi
monitorizată și evaluată pe parcursul implementării.
3.Descrierea zonei montane defavorizate din România
Zona montană defavorizată avută în vedere la elaborarea orientărilor strategice naționale este
delimitată conform prevederilor art. 36 (a) (i) al Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
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(FEADR) şi art. 18 al Regulamentului (CE) nr. 1257/1999 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul European de Orientare și Garantare
Agricolă (FEOGA) și de modificare și abrogare a unor regulamente și este conformă cu
prevederile art. 32 [paragrafele (1)(a) şi (2)] din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și
de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului.
Astfel, zona montană defavorizată din România este constituită din suma suprafeţelor unităţilor
administrativ‐teritoriale (UAT) desemnate conform următoarelor criterii:
‐ Unităţile administrativ‐teritoriale (UAT) situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m,
limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de Administrare
şi Control) care aparţin de aceste UAT;
‐ UAT situate la altitudini medii între 400 – 600 m şi care au o pantă medie egală sau mai mare
de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de
Administrare şi Control) care aparţin de aceste UAT.
Lista completă a UAT este parte componentă a Programului Național de Dezvoltare
Rurală(PNDR), fiind aprobată odată cu acesta prin Decizie a Comisiei Europene.
Conform delimitării din perioada de programare 2007-2013 , zona montană defavorizata a
României cuprinde 657 UAT urî, reprezentând 20% din numărul de UAT existent în România , cu
o suprafaţă totală de 71.341 kmp , respectiv 30% din teritoriul naţional (238.391kmp).
În zona montană defavorizata trăiesc 3.270.793 de locuitori reprezentând aproximativ 20% din
populaţia ţării.
Zona montană defavorizata include cca.64 areale (bioarii) tradiţionale (bazine, vai) , cu
importante doferentieri geo-climatice , tradiţionale şi economice , între bioariile tradiţionale şi chiar
între microzone.
Zonele de munte se disting de alte regiuni prin dezavantaje naturale , ce nu pot fi schimbate
(altitudine , climă, panta, fertilitate scăzută a solului , perioade mai scurte de vegetaţie ) şi prin
dezavantajele structurale , precum :
 Scăderea populaţiei tinere
 Distanţele mari faţă de centrele decizionale şi administrative
 Izolare faţă de căile de comunicaţie şi pieţele de desfacere
Zona montană , prin limitarea considerabilă a posibilităţilor de utilizare a terenului agricol , din
cauza condiţiilor de climă , pantelor şi substratului geologic , este considerată defavorizata .
Acest areal este fragil din punct de vedere ecologic , antrenând eforturi mari , cu restricţii în
exercitarea unor activităţi economice şi în utilizarea terenurilor , implicând o creştere a costurilor
tuturor activităţilor şi lucrărilor , aspecte ce conferă producătorilor agricoli crescători de animale ,
un drept natural la diferenţa şi compensare.
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Bistra in ZMD

Fig. Localizarea BISTRA in zona montana defavorizata

Resurse umane
Zonele montane defavorizate, rămase în urmă în ceea ce privește dezvoltarea economică și
socială datorită condițiilor naturale dificile, au început să fie abandonate în ultimele decenii
într‐un riBistra din ce în ce mai accelerat. În special tinerii din zona montană părăsesc treptat și
definitiv muntele în căutarea unor condiții de viață mai ușoare și venituri mai mari obținute cu
eforturi mai reduse, în mediul urban sau în alte țări. Acest fenomen, cu implicații grave pe
termen mediu și lung, au fost sesizate și în țările dezvoltate din vestul Europei care fac eforturi
considerabile pentru diminuarea procesului de migrare a populației montane, de menținere a
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fermelor agricole și a gospodăriilor. Cel mai important factor de influență în echilibrul ecologic
montan îl reprezintă omul, producătorul agricol ‐ crescător tradiţional de animale.
În ultimii ani, populația din zona montană, având marele avantaj de a fi adaptată atât fizic cât și
psihic constrângerilor naturale, s‐a redus constant, ajungând în 2011 la 3.270.793 locuitori
față de 3.361.070 locuitori în anul 2005 (conform datelor furnizate de INS).
Reducerea principală (16%), s‐a înregistrat pentru categoria de persoane cu vârste cuprinse
între 0 și 19 ani, la categoria de vârstă peste 65 de ani înregistrându‐se o creștere (2,6%), ceea
ce indică o tendință de îmbătrânire a populației. La celelalte categorii de vârstă (20‐45 ani și
46‐65 ani) creșterea a fost de 1,8%, respectiv de 0,6%. Aceeași concluzie poate fi trasă și din
datele Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA). În jur de 60% din fermierii
care au depus cereri de plată pentru plățile pe suprafață în 2012 au peste 60 de ani, în timp ce
fermierii sub 30 de ani ocupă un procent de 8%.
Reducerea la categoria de vârstă 0‐19 ani a fost influențată de scăderea natalității și creșterii
migrației2 către alte regiuni sau țări. Migrația se datorează în mare parte reducerii ofertei
locurilor de muncă și accesului deficitar la servicii de interes general (reducerea numărului de
școli și spitale în special în zona rurală, infrastructură de transport precară).
Agricultură
Agricultura reprezintă principala activitate economică din zona rurală montană. În anul 2005
numărul IMM‐urilor care se ocupau de agricultură în zona montană defavorizată era de1925,
numărul acestora crescând constant și ajungând, în 2011, la 2583. Această creștere se
datorează în mare parte existenței fondurilor europene destinate agriculturii și dezvoltării
rurale accesate atât în perioada de pre‐aderare, cât și după 2007, dar și politicii de susținere a
fermelor din zona de munte.
Conform unui studiu elaborat de Comisia Europeană3, în zona montană se regăsește 19,7% din
suprafața agricolă utilizată, 18,5% din forța de muncă direct implicată în agricultură, 17,6%
din numărul total al fermelor și 19,5% din numărul animalelor.
Conform aceluiași studiu, dimensiunea medie a fermei este de 3,9 ha (a treia cea mai mică
dintre țările montane). Dimensiunea economică a fermei raportată la un ha este de 253 Euro,
iar raportată la unitatea de muncă anuală este de 1631 Euro (cea mai mică din țările cu munți
din UE), rezultând de aici slaba productivitate a fermelor montane românești, și, respectiv,
veniturile mici ale fermierilor.
Agricultura este practicată în mare parte (peste 65%) în ferme mici și foarte mici (sub 2 ha),
principala activitate fiind creșterea animalelor (bovine, ovine, caprine) pentru lapte și într‐o
mai mică măsură pentru carne. Se cultivă Bistra fructiferi și vii pe 47.000 ha, iar suprafețele
arabile (peste 500.000 ha) sunt cultivate în principal cu cartof și porumb.
Datorită lipsei de piețe de desfacere pentru anumite produse agricole și prețurilor foarte joase
ale materiilor prime, (lână, lapte) numărul animalelor s‐a redus constant, ajungând în 2010 la
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558.000 bovine, 1.921.000 ovine, 184.000 caprine și 113.000 cabaline4. Scăderea cea mai mare
s‐a înregistrat la bovine (cu 50%), urmat de ovine (20%) și cabaline (20%) comparat cu anul
2000.5 Reducerea numărului de animale are un impact major atât asupra calității pășunilor și
fânețelor, datorită sub‐pășunatului, reducerii volumului de îngrășăminte organice, sau
neîntreținerii
pajiștilor, dar și asupra satelor și tradițiilor cu bune practici, acestea riscând să se
piardă cu timpul.
Zona montană defavorizată dispune de suprafețe extinse de pajiști naturale (2,1 milioane ha),
cele mai multe dintre acestea (60%) cu o înaltă valoare naturală, menținute în această condiție
prin practicarea, de‐a lungul timpului, a unei agriculturi tradiționale extensive bazată pe
folosirea îngrășămintelor naturale. Cu toate acestea, în ultimii ani, calitatea pășunilor și
fânețelor s‐a degradat datorită reducerii numărului de animale și implicit a îngrășămintelor
organice, abandonului sau lipsei lucrărilor de întreținere a pajiștilor. Conform studiului
menționat mai sus, densitatea animală este la cca. 50% față de încărcătura maximă. Din datele
furnizate de APIA, suprafaţa pe care se aplică practici agricole extensive, cu impact redus
asupra mediului, promovate prin Măsura 214 – plăţi de agro‐mediu a PNDR 2007‐2013, este
de 1.236.480,91 ha (60% din suprafața acoperită cu pășuni și fânețe din zona montană
defavorizată).
Fermele existente sunt slab utilate și mecanizate (1tractor/88 ha teren arabil, 1
motocositoare/69 ha pășune și fâneață) ceea ce duce la un consum mult mai mare de energie,
forță de muncă, și ca atare, costuri suplimentare. Lipsa bazinelor colectoare de purin și a
platformelor pentru bălegar duc la folosirea ineficientă a îngrășămintelor naturale, dar şi la un
impact de mediu manifestat prin scăderea calităţii apelor şi degradarea calitativă a structurii
florei polimorfe, furajere.
Un handicap al zonei montane defavorizate îl reprezintă accesibilitatea scăzută la piețele de
desfacere, dar și la unitățile de procesare, iar acestea au influență mare asupra costurilor de
transport și asupra costurilor finale ale produselor procesate.
Datorită distanțelor mari și a calității slabe a infrastructurii de transport dar și a lipsei
concentrării ofertei, produsele din zona de munte nu sunt valorificate la întreaga lor valoare.
Lipsesc în mare parte unitățile de procesare a cărnii, laptelui, lânii, fructelor de pădure în
interiorul zonei montane defavorizate. Conform aceluiași studiu, producția agricolă montană
reprezintă doar 1,8% din total producție agricolă, iar producția animală reprezintă 50% din
producția agricolă montană, ceea ce denotă o slabă valorificare a producției vegetale.
Rasele de animale existente, adaptate la condițiile naturale sunt principalele furnizoare de
materii prime de calitate ce pot fi mai bine valorificate în viitor datorită creșterii cererii de produse
tradiționale și de calitate, dar și datorită accentuării crizei alimentare la nivel mondial.
Existența tradițiilor și cunoștințelor legate de producerea și procesarea produselor montane,
coroborată cu noua legislație europeană privind etichetarea produselor montane este o
oportunitate pentru dezvoltarea zonelor montane, prin diversificarea activităților turistice.
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Dezvoltarea agriculturii în zona montană defavorizată trebuie să fie realizată în mod durabil,
mai ales prin valorificarea produselor agroalimentare cu înaltă valoare biologică, urmărinduse
o armonizare pe termen lung între producție și consum pe de o parte, cu protejarea unui
mediu prielnic pe de altă parte, marcând totodată trecerea de la măsuri corective la cele
preventive. Organizarea producătorilor în asociaţii cooperatiste cu capacităţi proprii de
transformare şi comercializare şi sporirea veniturilor acestora, constituie un obiectiv de bază
pentru o dezvoltare durabilă în ruralul montan.
Mărimea, complexitatea şi specificitatea economico‐socială şi de mediu a zonelor montane
defavorizate, marile diferenţe tehnologice, geo‐climatice şi tradiţionale, nu fac posibilă o
dezvoltare durabilă fără o abordare specială, diferențiată, a agriculturii montane faţă de marea
agricultură din zonele nemontane.
În ceea ce privește cicloturismul, se poate aprecia că zona montană dispune de un real
potențial, deși acest tip de activitate de recreere este puțin dezvoltată în comparație cu alte
state din UE din cauza numărului de practicanţi, cantității şi calității infrastructurii
cicloturistice existente sau a lipsei materialelor informative şi promoţionale.
Totuși, „pădurile virgine şi comunităţile izolate ale Carpaţilor […] atrag anual aproximativ 3.000 –
4.000 cicloturişti străini şi sub 1.000 cicloturişti români”.
Deși datele oficiale în acest domeniu lipsesc, organizaţiile care promovează ciclismul/
cicloturismul estimează, la nivel național, pe lângă practicanții cicloturismului montan,un număr
de 4.000 – 5.000 cicloturişti români care fac ieşiri de weekend (maxim 3 zile), precum și
aproximativ 20.000 români care fac excursii pe bicicletă ocazionale sau scurte/locale.
Existența unei rețele funcționale de arii naturale protejate de interes naţional şi comunitar
poate fi un punct tare pentru dezvoltarea eco‐turismului și a silvo‐turismului, observarea
faunei, plantelor și naturii, în general, cu condiția îmbunătățirii infrastructurii de turism din
zonele respective, avându‐se în vedere totodată respectarea legislației ariilor naturale
protejate. Din cele 29 de arii protejate majore stabilite în România (parcuri naţionale, parcuri
naturale şi Rezervaţia Biosferei Delta Dunării), exceptând siturile Natura 2000, 22 de parcuri
naţionale si naturale sunt situate în zona montană. Pe lângă parcurile naționale menționate
mai sus, mai există și alte tipuri de arii protejate (site‐uri Natura 2000, rezervații etc.) atribuite
în administrare sau custodie, care pot contribui la dezvoltarea durabilă a comunităților.
Structurile de administrare sau coordonare a parcurilor naționale și naturale, precum și a
siturilor Natura 2000, oferă informații legate de regulile de vizitare, faună, floră, trasee și
locuri pentru cazare.
Dezvoltarea turismului nu poate avea loc fără un program de formare al operatorilor din
industria turistică, precum și la nivelul comunităților și, nu în ultimul rând, a turiștilor.
Mediul de afaceri
Agricultura și exploatarea lemnului erau principalele activități ale locuitorilor din zona rurală,
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în timp ce zonele urbane erau centre importante, adesea monoindustriale, care absorbeau o
mare parte a forței de muncă locale dar și din afara regiunii. Odată cu închiderea celor mai
multe unități industriale, o mare parte a forței de muncă fie a migrat în zonele de proveniență
sau în alte zone cu potențial economic, fie a început noi activități economice în alte domenii.
Majoritatea populației fiind specializată în domenii pentru care oferta locurilor de muncă s‐a
redus drastic sau chiar a dispărut, odată cu închiderea unităților industriale, este necesară
organizarea de cursuri de calificare, recalificare sau reconversie profesională.
Deși există resurse naturale diverse, exploatarea acestora nu e competitivă datorită, în primul
rând, lipsei resurselor financiare pentru modernizarea tehnologică, dar și din cauza reducerii
piețelor de desfacere ca urmare a crizei economice și financiare. O analiză a datelor statistice
din perioada 2005‐2011 indică faptul că numărul unităților economice a cunoscut o creștere în
perioada 2007 – 2009, ca apoi să înregistreze o tendință descrescătoare. Cu toate acestea, sunt
anumite domenii (agricultura, construcțiile, intermedieri financiare și asigurări) în care
numărul unităților e mai mare în 2011 comparativ cu 2005, iar alte domenii (industria
prelucrătoare, comerț, tranzacții imobiliare, închirieri, prestări servicii) în care numărul
unităților economice s‐a redus. Sectorul cu cea mai mare creștere a numărului unităților
economice este agricultura, silvicultura și pescuitul, cu o creștere, în 2011 față de 2005, de
35%. Sectorul cu cea mai mare reducere este cel imobiliar, închirieri, prestări servicii în care
numărul unităților s‐a redus cu 85%. Industria prelucrătoare a cunoscut o reducere constantă,
nefiind influențată de creșterea economică din perioada 2007‐2008, numărul unităților fiind în
2011 cu 21% mai mic ca în 2005.
În ceea ce privește posibilitățile de finanțare, acestea sunt destul de reduse în zona montană
rurală, majoritatea filialelor și agențiilor bancare situându‐se în mediul urban.
Mediu
Din punct de vedere al protecției mediului, zona montană reprezintă o zonă cu aer și ape puțin
poluate, cu păduri și terenuri agricole cu înaltă valoare naturală. Marea diversitate a florei și a
faunei sălbatice a condus la includerea a 57% din suprafața zonei montane în cadrul rețelei
ecologice Natura 2000. În zona montană se regăsesc 197 situri Natura 2000, adică 37% din
numărul siturilor de la nivel național, și a 67% din suprafața protejată la nivel național. Din
totalul de 531 situri de pe întreg teritoriul României, numai 2 au planurile de management
aprobate.
Reprezentativă pentru România este prezenţa carnivorelor mari aflate într‐o stare de
conservare favorabilă, conform datelor prezentate de autorităţile de mediu. Astfel, populaţia
de lup (Canis lupus) este estimată la 2.500 de exemplare, adică aproape 40% din populaţia
aflată pe teritoriul Uniunii Europene, populaţia de râs (Lynx lynx) este estimată la 1.200
exemplare, iar cea de urs brun (Ursus arctos arctos) la 6.000 exemplare, adică peste 60% din
populaţia europeană. Aceste trei specii de carnivore reprezintă un simbol şi un indicator al
stării de sălbăticie a habitatelor. Menţinerea în România a unor populaţii stabile şi viabile de
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carnivore mari poate fi o sursă pentru repopulare în alte zone din Europa în care aceste specii
sunt pe cale de dispariţie.
Riscurile identificate privind populaţiile de carnivore mari din România sunt legate de
schimbarea utilizării terenurilor cu impact din perspectiva reducerii suprafeţei habitatelor
importante.
Cererea mare de energie electrică, precum și caracterul neregenerabil al surselor
convenționale de energie, au condus în ultimii ani, atât la nivel internațional, cât și la nivelul
Uniunii Europene, la recunoașterea importanței valorificării surselor regenerabile de energie
(apele curgătoare, vântul, soarele, bio‐masă).
După cum menționează și politica energetică europeană, utilizarea resurselor energetice
regenerabile contribuie nu numai la limitarea dependentei de resursele energetice primare din
import, dar și, mai ales, la reducerea impactului negativ al sectorului energetic asupra
mediului.
Deși investițiile în infrastructura energetică trebuie să se facă respectând cele trei obiective
propuse la nivel european, și anume, durabilitate, competitivitate și siguranță, multe dintre
micro‐hidrocentralele și centralele eoliene au fost construite fără respectarea acestor
obiective, având ca rezultat distrugerea cursurilor unor râuri, , cu impact semnificativ asupra
speciilor şi habitatelor, a siturilor Natura 2000, precum și a peisajelor. Astfel, deși benefică,
exploatarea resurselor regenerabile în zona montană a condus în numeroase cazuri la
exercitarea unei presiuni asupra elementelor de mediu prin nerespectarea prevederilor de la
nivel european.
O soluție pentru evitarea acestor probleme este dezvoltarea planificată, prin stabilirea unor
zone de excludere pentru aceste infrastructuri, în principal în ariile naturale protejate. De
asemenea, trebuie avute în vedere realizarea de sisteme integrate de corecții de torenți
și amenajări hidroenergetice. Acest proces trebuie să se desfășoare într‐un mod transparent
cu participarea comunităților locale la desemnarea acestor zone și la luarea deciziilor.
Dezvoltarea turismului a dus la creșterea cantității de deșeuri, în special de deșeuri
nedegradabile, iar lipsa unor sisteme de colectare a deșeurilor poate avea efecte negative
semnificative pe termen lung asupra mediului, implicit cu impact negativ şi asupra populaţiei.
De asemenea, în unele cazuri, dezvoltarea infrastructurii de turism sau suport fără o analiza de
impact asupra mediului poate avea o influență negativă semnificativă asupra ariilor protejate.
Pe lângă investițiile necesare în vederea implementării planurilor de management pentru
ariile naturale protejate (echipamente de laborator, echipamente pentru monitorizare,
echipamente IT pentru cartare), sunt necesare fonduri pentru plățile compensatorii pentru
deținătorii de terenuri forestiere cu rol de protecție, dar și pentru activități privind instruirea
personalului, dar și a locuitorilor și turiștilor în vederea reducerii poluării și creșterii gradului
de conștientizare a importanței mediului pentru dezvoltarea economică și socială a zonei.
De asemenea, planurile de management la nivel de bazin hidrografic joacă un rol important în
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contextul dezvoltări durabile și sunt necesare investiții în vederea implementării măsurilor
ecologice pentru reducerea riscurilor la inundații.
Păduri
În zona montană pădurile reprezintă una dintre cele mai importante resurse creatoare de
valoare adăugată prin utilizarea în mod durabil atât a lemnului cât și a produselor nelemnoase
(fructe de pădure, ciuperci, vânat ș.a.).
Având în vedere că aproximativ 60% din suprafața acoperită cu păduri din România se găsește
în zona montană, acest sector necesită o atenție deosebită. Suprafața ocupată cu păduri în zona
de munte este de 4,4 milioane ha, din care cca. 40% se află în proprietate privată, diferența
fiind în proprietate publică a statului sau a unităților administrativ teritoriale (Regia Națională
a Pădurilor ‐ Romsilva, consilii locale).
Slaba dezvoltare a rețelei de accesibilizare a fondului forestier (densitatea medie de drumuri
forestiere este de 6,5 m/ha, comparativ cu Austria, 36 m/ha, Elveţia, 40 m/ha şi Franţa,
26m/ha) dar și lipsa de finanțare pentru dezvoltarea de tehnologii ecologice de exploatare a
masei lemnoase au condus la concentrarea exploatărilor forestiere în arealele ușor accesibile,
degradarea solului ca urmare a depășirii frecvente a distanțelor optime decolectare a materialului
lemnos, creșterea costurilor de exploatare, precum și deprecierea
masei lemnoase de calitate, care este recoltată cu întârziere, fapt care conduce la scăderea
valorii economice a produselor recoltate.
Exploatarea lemnului se face de către unități economice mici, slab modernizate, care utilizează
metode și tehnici învechite, neperformante. Ca urmare, este necesară susținerea financiară a
acestor unități pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților, pentru creșterea
productivității și pentru realizarea de investiții în echipamente mai puțin dăunătoare mediului.
Concentrarea industriei forestiere în mari unități de prelucrare primară, cu capacitați de
absorbție a unor cantități zilnice semnificative de lemn, conduce la dispariția întreprinderilor
mici și mijlocii, care nu pot face față concurenței marilor unități.
Modificarea structurii proprietății asupra pădurilor, respectiv creșterea suprafețelor de
pădure deținute în proprietate privată pe fondul lipsei unor structuri proprii de
administrare eficiente și a unor programe de dezvoltare locală au condus, în multe
situații, la o exploatare nerațională a fondului forestier, bazată exclusiv pe valorificarea
lemnului în formă brută, fără valoare adăugată.
Silvicultura, exploatarea și prelucrarea lemnului au constituit ocupații de bază ale
comunităților din zona montană. Subfinanțarea domeniului forestier din ultimii ani și
numarul mic de programe integrate de dezvoltare rurală au determinat restrângerea, în
unele cazuri, chiar dispariția unor activități tradiționale.
România este recunoscută pentru calitatea deosebită a fructelor de pădure și ciupercilor
care provin din această zonă lipsită de poluare, produsele fiind căutate pe piața externă.
Până în prezent exploatarea acestor resurse nu s‐a realizat rațional și eficient, limitânduse
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doar la recoltarea unor cantități reduse și valorificarea în formă neprelucrată, fără
valoare adăugată.
Mai mult de jumătate din pădurile din zona de munte îndeplinesc rol de protecție sau
se găsesc în arii naturale protejate, recoltarea de lemn din acestea fiind restricționată
sau chiar interzisă. Ne‐acordarea de compensații proprietarilor care dețin astfel de
păduri a condus la creșterea presiunii asupra fondului forestier și a tăierilor ilegale cu
consecințe negative în păstrarea rolului atribuit.
Exploatarea nerațională a resurselor forestiere în România are efecte negative majore nu
numai asupra economiei și a comunităților locale, dar și asupra mediului (creșterea
dezechilibrelor în unele bazine hidrografice, formarea de torenți, inundații, alunecări de teren,
suprafețe cu doborâturi de vânt ș.a.).
Infrastructură
Subdezvoltarea infrastructurii în zona montană defavorizată, în principal în mediul rural,
afectează foarte mult dezvoltarea economică şi calitatea vieţii.
Drumurile, deşi reprezintă principala rută de transport din această zonă, rămân în continuare
departe de ceea ce înseamnă standarde europene în acest domeniu. Atât dezvoltarea scăzută
cât şi calitatea acestora afectează foarte mult traficul din aceste zone, accesul la pensiuni, la
stâne şi ferme. Dezvoltarea în condiții optime a rețelei de drumuri poate contribui, de
asemenea, la scăderea presiunii antropice asupra ariilor naturale protejate.
Reţeaua de cale ferată,a doua alternativă ca rută de transport din această zonă, a cunoscut o
degradare în ultima perioadă și necesită investiții în modernizarea atât a infrastructurii cât și a
parcului de material rulant.
Lungimea rețelei de alimentare cu apă potabilă a crescut cu 45%, adică de la 62073 km în
anul 2005, la 90222 km în anul 2010. Astfel, dacă în anul 2005 existau 448 UAT care beneficiau
de rețea de apă potabilă, în anul 2011 numărul acestora ajunsese la 500 UAT , ceea ce
reprezintă o creștere de numai 11,6%. Cea mai mare creștere s‐a înregistrat în zona rurală
(65%). Cu toate acestea, reţeaua de distribuţie a apei potabile din zona rurală montană
defavorizată rămâne în continuare deficitară influenţând negativ calitatea vieţii, dezvoltarea
economică și potențialii investitori. Din cauza lipsei rețelei de apă potabilă și calității precare a
apei, mortalitatea infantilă este mult mai ridicată în zona rurală (10,8% în 2010) comparativ
cu media UE27 (4,2%).
Reţeaua de canalizare din zona rurală montană defavorizată este o problemă majoră pe care
România trebuie să o rezolve în următorii ani. Datele statistice ne indică faptul că în zona
rurală montană defavorizată, deși s‐a înregistrat o creștere a lungimii rețelei de canalizare de
338% (de la 1920 km în 2005 la 8408 km în 2011), aceasta este de 15 ori mai redusă față de
lungimea reţelei de apă potabilă. Cu referire la UAT care beneficiază de rețea de canalizare,
numărul acestora a crescut cu numai 32% în perioada 2005 – 2011, respectiv de la 178 la 236.
Există localităţi unde reţeaua de alimentare cu apăs‐a dezvoltat semnificativ în ultimii ani, dar
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nu există deloc reţea de canalizare sau alte soluții de epurare a apelor menajere, acestea
infiltrându‐se în pânza freatică sau în apele de suprafaţă. Menţinerea în continuare a acestui
decalaj, fără identificarea unor soluții alternative (micro‐stații de epurare, fose ecologice, fose
septice) convenabile din punct de vedere al mediului și al costului conduce inevitabil la
poluarea apelor de suprafaţă şi a pânzei freatice cu consecinţe ce pot fi uneori grave pe termen
mediu şi lung. Studiile efectuate în ultimii ani ne indică faptul că apele subterane din zona
rurală au o calitate din ce în ce mai slabă acolo unde nu există reţeaua de canalizare sau
aceasta este puţin dezvoltată.
Reţeaua de distribuţie a gazelor în zona rurală montană defavorizată este mai dezvoltată
decât rețeaua de canalizare. Dacă în anul 2005 aceasta avea o lungime de 35107 km, în anul
2010 a ajuns la o lungime de 44948 km, adică o creștere de 28%. Un riBistra de creștere mai
sporit(55%) s‐a înregistrat în zona rurală. Cu toate acestea, marea majoritate a satelor de
munte (peste 3500 în total), a cătunelor şi fermelor din zona de munte nu sunt racordate la
reţeaua de gaze, încălzirea realizându‐se în principal pe bază de lemn de foc şi alte resurse
energetice neconvenţionale, în evoluţie.
Cultură
Zona montană este o zonă în care tradițiile economice și culturale au fost păstrate și
conservate de‐a lungul timpului și care dispune de un bogat patrimoniu cultural material și
imaterial.
În ceea ce privește patrimonial material, în cadrul celor 657 de comune şi oraşe din cadrul
zonei montane defavorizate, repartizate pe suprafața a 27 de judeţe, numărul monumentelor
istorice înscrise în Lista Monumentelor Istorice (2010) se ridică la 5.265 de obiective dintr‐un
total de peste 29.000, ceea ce reprezintă 18% din totalul național.
Cu referire la serviciile culturale, zona montană defavorizată număra, la nivelul anului 2011,
un număr total de 2153 de biblioteci, din care, 597 biblioteci publice. Dintre acestea din urmă,
525 se află în mediul rural, iar 72 în mediul urban. Dintre bibliotecile publice din zona
montană defavorizată, 334 de biblioteci au fost dotate cu un număr de 1387calculatoare
conectate la Internet, în cadrul Programului Biblionet, facilitându‐se astfel accesul la
informație al comunităților beneficiare.
În ceea ce privește muzeele, în perioada 2005‐2011 se remarcă o creștere de la 177 la 189, a
numărului acestora. Repartiția urban rural urmează același trend crescător: de la 87 de muzee
în mediul urban în 2005, la 92 în 2011 și de la 90 de muzee în mediul rural în 2005, la 97, în
2011.
Lipsa fondurilor a dus însă la degradarea continuă a multor monumente istorice precum și a
infrastructurii aferente, în timp ce migrarea populației a dus la abandonarea a numeroase
locuințe tradiționale. Lipsa piețelor de desfacere pentru produsele artizanale meșteșugărești și
lipsa interesului tinerilor pentru aceste activități au condus la dispariția unor meșteșuguri și
metode tradiționale în diverse arii de activitate.
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Modernizarea accentuată a satelor, împreună cu influențele culturale exogene, au dus la o serie
de mutații în ceea ce privește valorile culturale și tradițiile specifice mediului rural, sub
impactul globalizării și al societății consumeriste. Dacă o serie de influențe sunt necesare,
acestea marcând evoluția firească și necesară a mediului rural românesc în ceea ce privește
confortul vieții la sat (de exemplu, modernizarea locuințelor sau sistemul de
canalizare/epurare), altele au permis preluarea ca atare a unor valori străine nu numai de
specificul unei zone anume, ci chiar de specificul românesc (de exemplu, tipologia și stilul
arhitectonic al noilor construcții sau materialele utilizate pentru înlocuirea/modernizarea
elementelor de tâmplărie).
Priorităţi, politici şi cadru juridic existente
Prevederile orientărilor strategice propuse au fost corelate cu celelalte prevederi în domeniu,
identificate în cadrul unor documente programatice de la nivel naţional şi european, precum
Programul de guvernare 2013‐2016, Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă 2013‐2030,
Strategia pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane (2004), Strategia Europa 2020,
Convenţia Carpatică.
Corelare cu documentele programatice de la nivel naţional
În cadrul Programului de guvernare 2013‐2016, dezvoltarea durabilă ocupă un loc
important, alături de dezvoltarea agriculturii şi a satului românesc, acestea din urmă fiind
declarate priorităţi absolute pentru perioada de referinţă.
Mai exact, revigorarea şi dezvoltarea zonei montane figurează ca obiectiv în cadrul liniilor
de acţiune propuse pentru dezvoltarea agriculturii şi a satului românesc.
Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă ‐ Obiective 2013‐2020‐2030, identifică
priorităţile pentru implementarea unui proces de dezvoltare durabilă al întregii Românii, pe
fiecare domeniu relevat în parte. Zona montană apare reliefată în cadrul acestui document
atât în contextul îmbunătăţirii mediului şi spaţiului rural, precum şi în ceea ce priveşte
racordarea la normele şi standardele europene privind calitatea vieţii ce trebuie să fie
însoţită de revitalizarea, în modernitate, a unor moduri de vieţuire tradiţionale, în special
în zonele montane şi cele umede.
Măsurile din cadrul prezentelor orientări strategice sunt în acord cu prevederile din cadrul
Legii nr 347/2004 a muntelui, republicată care reglementează modalitățile de dezvoltare și
protecție a zonei montane prin punerea în valoare a resurselor, pentru stabilizarea populației,
creșterea puterii economice la nivel local și național, în condițiile păstrării echilibrului ecologic
și protecției mediului natural.
La elaborarea viitoarelor documente de politici publice se va avea în vedere corelarea
acestora cu prevederile prezentelor orientări strategice.
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2. Corelare cu documentele programatice de la nivel european
Actualele orientări strategie sunt în acord cu cele trei priorităţi interconectate ale Strategiei
Europa 2020 care definesc viziunea comunitară asupra economiei sociale de piaţă pentru
secolul XXI:
a) creşterea inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare;
b) creşterea sustenabilă: promovarea unei economii mai ecologice şi mai competitive,
care să utilizeze mai eficient resursele;
c) creşterea inclusivă: promovarea unei economii cu grad înalt de ocupare, care să
genereze coeziune socială şi teritorială.
“Convenţia Carpatică” (Convenția cadru pentru protecția și dezvoltarea durabilă a
Carpaților), adoptată în anul 2003 şi ratificată de România în anul 2006, prevede un număr
de 13 măsuri pentru asigurarea unei dezvoltări durabile a zonei Carpaților. Prezentele
orientări strategice sunt în acord cu prevederile Convenției. Convenţia Carpatică propune o
serie de măsuri în arii care sunt acoperite şi de actualul document, cum ar fi:
 biodiversitatea,
 planificarea teritoriului,
 agricultură şi silvicultură,
 transportul şi infrastructura,
 turismul,
 industria şi energia,
 patrimoniul cultural şi tradiţiile,
 conştientizarea, educarea şi participarea publicului.
Obiective generale și specifice
Obiectiv general 1: Creșterea competitivității economice
Obiective specifice:
a) Creșterea veniturilor fermierilor
b) Sporirea gradului de instruire și informare al fermierilor în vederea dezvoltării de activităţi
specifice și facilitarea accesului produselor lor pe piețele de desfacere
Obiectiv general 2: Creșterea atractivității zonei montane defavorizate și stabilizarea
populației montane
Obiective specifice:
a) Menținerea populației tinere în zonele montane defavorizate, cu accent pe zona rurală
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b) Încurajarea diversificării activităților economice în zona montană defavorizată
c) Revitalizarea turismului montan pe principiile turismului durabil prin modernizarea
infrastructurii specifice, creșterii calității serviciilor în vederea dezvoltării și promovării
potențialului natural și cultural din zona montană defavorizată
d) Modernizarea infrastructurii de transport și pentru serviciile de bază
Obiectiv general 3: Ameliorarea calităţii factorilor de mediu din zona montană
defavorizată şi conservarea biodiversităţii
Obiective specifice:
a) Gestionarea durabilă a pădurilor
b) Conservarea biodiversității, prin consolidarea reţelei de arii protejate,elaborarea/
implementarea planurilor /măsurilor de management ale ariilor naturale protejate,precum și
prin păstrarea și/sau îmbunătățirea funcționalității și conectivității aferente rețelei de arii
naturale protejate, inclusiv ale rețelei Natura 2000 (prin menținerea și crearea infrastructurilor
ecologice, inclusiv coridoare ecologice ‐ coridoare de migrare/deplasare pentru specii)
c) Implementarea managementului durabil al deșeurilor
Obiectiv general 4: Conservarea și valorificarea resurselor culturale
Obiective specifice:
a) Protejarea, promovarea și menținerea vie a patrimoniului imaterial și a creației
contemporane
b) Promovarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural material
Principii fundamentale
Evoluția situației zonei montane defavorizate din Romania trebuie să se ghideze în primul rând
după principiul fundamental al dezvoltării durabile (sustenabile) care urmărește o armonizare
pe termen lung între producție și consum pe de o parte, cu protejarea unui mediu prielnic vieții,
culturii și tradițiilor pe de altă parte.
Dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate presupune creșterea rațională a
atractivității și dezvoltarea economico‐socială în contextul asigurării bunăstării populației fără
a pune în pericol existența generațiile viitoare.
Factorul principal al dezvoltării durabile a zonei montane defavorizate din România îl
reprezintă elementul uman, “managerul” acestui areal, omul și în principal agricultorul –
crescătorul de animale, fiind cel care a creat și menținut zona montană așa cum se
prezintă ea astăzi, cu munți populați și activi din punct de vedere economic din cele mai
vechi timpuri.
Omul trăiește în comuniune cu natura, asigurând managementul durabil al acestui areal, de
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aceea managementul durabil al resurselor și consolidarea gospodăriilor familiale trebuie să
reprezinte priorități în elaborarea tuturor politicilor și strategiilor viitoare care vizează zona
montană defavorizată.
Direcţii de acţiune
În realizarea obiectivelor de la cap. IV. Obiective generale și specifice, Orientările strategice
naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate vizează în principal o serie
de acţiuni de natură să sprijine, cu respectarea prevederilor legale în materie în vigoare,
dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate, cu precădere prin abordarea
următoarelor
teme:
 agricultura,
 resursele umane,
 populația tânără,
 activitățile din sfera economică,
 turismul,
 infrastructura de transport și
 serviciile de bază,
 resursele forestiere,
 biodiversitatea,
 managementul deşeurilor,
 patrimoniul imaterial și creaţia contemporană și
 patrimoniul cultural material.
Astfel, în ceea ce privește agricultura, s‐a avut în vedere necesitatea creșterii veniturilor
fermierilor, pe de o parte, prin stimularea formelor asociative și a formării profesionale a
fermierilor, iar pe de alta, prin susținerea activităților agricole cu modernizările compatibile cu
mediul, în general. Prin măsurile prevăzute se mai urmărește conservarea și promovarea
resurselor genetice montane locale și conservarea pajiștilor cu înaltă valoare naturală.
Concluzie/Sinteza la ZM
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Obiective generale
și specifice Zonelor Montane
(Bistra 2020)
Obiectiv general 1: Creșterea competitivității economice
Obiective specifice:
a) Creșterea veniturilor fermierilor
b) Sporirea gradului de instruire și informare al fermierilor în vederea dezvoltării de activităţi specifice și
facilitarea accesului produselor lor pe piețele de desfacere
Obiectiv general 2: Creșterea atractivității zonei montane defavorizate și stabilizarea
populației montane
Obiective specifice:
a) Menținerea populației tinere în zonele montane defavorizate, cu accent pe zona rurală
b) Încurajarea diversificării activităților economice în zona montană defavorizată
c) Revitalizarea turismului montan pe principiile turismului durabil prin modernizarea
infrastructurii specifice, creșterii calității serviciilor în vederea dezvoltării și promovării
potențialului natural și cultural din zona montană defavorizată
d) Modernizarea infrastructurii de transport și pentru serviciile de bază
Obiectiv general 3: Ameliorarea calităţii factorilor de mediu din zona montană
defavorizată şi conservarea biodiversităţii
Obiective specifice:
a) Gestionarea durabilă a pădurilor
b) Conservarea biodiversității, prin consolidarea reţelei de arii protejate,elaborarea/
implementarea planurilor /măsurilor de management ale ariilor naturale protejate,precum și
prin păstrarea și/sau îmbunătățirea funcționalității și conectivității aferente rețelei de arii
naturale protejate, inclusiv ale rețelei Natura 2000 (prin menținerea și crearea infrastructurilor
ecologice, inclusiv coridoare ecologice ‐ coridoare de migrare/deplasare pentru specii)
c) Implementarea managementului durabil al deșeurilor
Obiectiv general 4: Conservarea și valorificarea resurselor culturale
Obiective specifice:
a) Protejarea, promovarea și menținerea vie a patrimoniului imaterial și a creației
contemporane
b) Promovarea, conservarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural material

Fig. Strategia ZM aplicabila in Bistra (de sus in jos...)
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I.3. Strategii Influente pentru Bistra 2020:

Strategia
Romania 2035
Strategia
Romania&
EU2020

Strategia
Carpatica

Strategia Jud.
Maramures

Strategia
Bistra
2020

Strategia
Regiunii Nord
Vest

Strategia Zone
Montane 2020

Strategia Parc
Natural MM
Strategia
GALMM

Cele 8 strategii majore/existente , care influenteaza major strategiile viitoare ale Comunei
Bistra sunt prezentate in fig. de mai sus
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A.Parc natural Muntii Maramuresului, www.muntiimaramuresului.ro
Probleme de dezvoltare/bariere pentru Conectarea Bistra cu Ucraina/Dilove

Obs. Planul MM reprezinta o Constringere majora in Dezvoltarea Economica a comunei
Bistra (peste 80% inclusa in PN MM) , motiv pentru care se astepta refacerea planului
pentru 2020 in conformitate cu actuala Strategie a Zonelor Montane , centrata pe Locuitor
ci comunitati .
UAT Bistra si suprapunerile administrative cu ariile protejate Natura 2000
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www.wikipedia.ro
Munţii Maramureşului (103391 ha) - se află pe teritoriul administrativ al localităţilor: Bistra (80%),
Borşa (49%), Leordina (2%), Moisei (1%), Petrova (1%), Poienile de Sub Munte (88%), Repedea
(81%), Ruscova (26%), Vişeu de Jos (1%), Vişeu de Sus (81%);
Parcul Natural Munții Maramureșului este o arie protejată de interes național ce corespunde
categoriei a V-a IUCN (parc natural de tip peisaj terestru), situat în nord-estul județului
Maramureș, pe teritoriul administrativ al orașelor Borșa și Vișeu de Sus și al comunelor Poienile
de sub Munte, Repedea, Petrova, Bistra, Moisei și Vișeu de Jos
Munții Maramureșului (cel mai înalt masiv montan aflat la granița nordică a țării, ce atinge
altitudinea maximă de 1.957 m. în Vârful Farcău) se află în partea nordică a Orientalilor,
învecinându-se la est cu Obcinele Bucovinei, la sud cu Munții Rodnei și Depresiunea
Maramureșului, iar la nord cu Masivul Rakhiv, din țara vecină, Ucraina[5].
Localizare
Parcul natural se află în extremitatea central-nordică a României (în imediata apropiere a graniței
cu Ucraina) și cea nord-estică a județului Maramureș, în Munții Maramureșului, grupă muntoasă
a Carpaților Maramureșului și Bucovinei, ce aparțin lanțului muntos al Carpaților Orientali.
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Descriere
Munții Maramureșului (cel mai înalt masiv montan aflat la granița nordică a țării, ce atinge
altitudinea maximă de 1.957 m. în Vârful Farcău) se află în partea nordică a Orientalilor,
învecinându-se la est cu Obcinele Bucovinei, la sud cu Munții Rodnei și Depresiunea
Maramureșului, iar la nord cu Masivul Rakhiv, din țara vecină, Ucraina.
Vârful Farcău, Munții Maramureșului (1.957 m)
Parcul natural cu o suprafață de 148.850 hectare a fost declarat arie protejată prin Hotărârea de
Guvern nr. 2151 din 30 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 38 din 12
ianuarie 2005 (privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone)[6] și se
suprapune sitului Natura 2000 - Munții Maramureșului.
Aria naturală protejată reprezintă un areal montan (păduri, pajiști, goluri alpine, stâncării și văii)
bogat în floră constituită din gorunete și făgete, molidișuri, jnepenișuri și ierburi; și o faună bine
reprezentată de mai multe specii de mamifere, păsări, reptile, amfibieni, pești și insecte.
În parc sunt incluse rezervațiile naturale: Cornu Nedeii - Ciungii Bălăsinii, Poiana cu narcise
Tomnatec - Sehleanu, Stâncăriile Sâlhoi - Zâmbroslavele și Vârful Farcău - Lacul Vinderelu Vârful Mihăilecu.
Geologie și geomorfologie
Parcul Natural Munții Maramureșului reprezintă o zonă montană cu o mare variație reliefală,
astfel: relief vulcanic atribuit perioadei mezozoice (în vârfurile Farcău, Mihăilecu), relief glaciar (în
Pietrosul Maramureșului, Farcău, Mihăilecu), relief periglaciar din perioada geologică a
pleistocenului, relief dezvoltat pe calcare (în bazinul superior al văii Repedea și în abrupturile
vârfurilor Farcău și Mihăileacu), precum și forme de relief dezvoltate pe șisturi cristaline (în
bazinele văilor Vaserului și Ruscovei).
Parcul prezintă o culme geomorfologică principală fragmentată de mai multe vârfuri (Farcău,
Stogu, Mihăilecu, Pop-Ivan), la care se adaugă diverse forme de relief constituite din versanți
calcaroși, abrupturi stâncoase, versanți cu o singură pantă (monoclinali), culmi domoale, doline,
văi, mlaștini (Tăul Băiței), cheiuri, defileuri, circuri glaciare, peșteri și avene.
Din punct de vedere geologic parcul este constituit în cea mai mare parte din șisturi cristaline
(micașisturi, gnaise, siricite, pegmatite, amfibolite în bazinele văilor Ruscova, Bistra, Vaser și
Frumușaua) și flișuri (conglomerate, gresii și marne) negre (atribuite jurasicului superior) în
culmile Vârfului Farcău și în bazinele superioare ale văilor Vaserului și Ruscovei.
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Hidrografie
Apele de suprafață ale parcului natural aparțin bazinelor hidrografice ale mai multor râuri, astfel:
Valea Vaserului
Râul Vișeu (afluent de stânga al Tisei) cel care mărginește la sud parcul natural, cel care adună
apele celor mai multe pâraie de dreapta care străbat aria naturală (Vaser, Ruscova, Frumușeaua,
Vișeuț, Valea Vinului, Valea Morii, Bistra);
Râul Vaser cu afluenții: Coman, Valea Babei, Puru, Lostun, Făina, Botiz, Valea Peștilor,
Catarama, Micislău, Novicior, Novăț;
Râul Ruscova cu afluenții: Budescu, Lutoasa, Bardiu, Covașnița, Drahmirov, Roșușul, Paulic,
Pentaia, Repedea, Ialnic;
Valea Frumușeaua.
În suprafața parcului, pe șeaua dintre vârfurile Farcău și Mihăilecu se află Lacul Vinderelu, lac
glaciar alimentat de izvorul pârâului omonim și de apele provenite din precipitații și topirea
zăpeziilor.
Climă
Clima este una continental-moderată, în general rece și umedă în zonele înalte, cu interferențe
de aer cald tropical în zonele joase, cu veri răcoroase și ierni geroase (cu diferențiere de
altitudine). Temperatura medie anuală este cuprinsă între 0 și 6°C. Vânturi dominante sunt cele
din partea vestică și sud-vestică. Precipitațiile medii anuale se încadrează între 800 și 1.200 mm.
Biodiversitate
Munții Maramureșului prezintă o arie naturală cu o diversitate floristică și faunistică ridicată,
exprimată atât la nivel de specii cât și la nivel de ecosisteme terestre.
Habitat cu pădure în amestec
În arealul parcului sunt întâlnite clase de habitate de tip: păduri de molid, fag și brad; păduri
dacice de fag și carpen cu colțișor (Dentaria bulbifera); păduri sud-est carpatice de fag și brad cu
vulturică (Hieracium rotundatum); păduri de fag cu scradă (Festuca drymeja), păduri dacice de
fag și carpen cu rogoz (Carex pilosa); păduri mixte de fag și tei argintiu cu rogozuri din specia
Carex brevicollis; păduri de paltin frasin și ulm; păduri de gorun, fag și carpen; păduri geto-dacice
de gorun, păduri de molid și brad cu vulturică; păduri aluviale cu salcie albă; tufărișuri dacice cu
cătină mică (Myricaria germanica); tufărișuri alpine boreale; tufărișuri de smârdar și afin; tufărișuri
de smârdar cu jneapăn, tufărișuri de ienupăr; mlaștini oligotrofe cu rogozuri de tipul Carex limosa;
turbării active; pajiști alpine și boreale pe substrat silicos; pajiști cu vegetație de păiuș și lăptiucă,
pajiști cu unghia-păsării și țăpoșică; pajiști cu ovăscior argintiu și crețișoară.
Floră
Flora parcului natural este constituită din specii vegetale distribuite etajat, în concordanță cu
structura geologică, caracteristicile solului și climei, structurii geomorfologice sau altitudinii.
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Arbori și arbusti
Păduri de conifere cu specii arboricole de: brad (Abies alba), molid (Picea Abies), pin (Pinus),
larice (Larix decidua), zâmbru (Pinus cembra), zadă (Larix), tisă (Taxus baccata).
Păduri de foioase cu arboret de: fag (Fagus sylvatica), gorun (Quercus petraea), stejar
(Quercus robur), carpen (Carpinus betulus), paltin de munte (Acer pseudoplatanus), tei (Tilia
cordata), frasin (Fraxinus excelsior), jugastru (Acer campestre), mesteacăn (Betula pendula),
castan sălbatic (Aesculus hippocastanum), ulm (Ulmus glabra), arțar (Acer platanoides), cireș
(Prunus avium), plop tremurător (Populus tremula), arin de munte (Alnus viridis), arin negru
(Alnus glutinosa), salcie albă (Salix alba), salcie căprească (Salix caprea),Corn (Cornus mas)
Jneapăn (Pinus mugo),Zmeur (Robus idaeus)
Arbusti cu specii de: jneapăn (Pinus mugo), ienupăr (Juniperus communis), păducel (Crataegus
monogyna), soc negru (Sambucus nigra), corn (Cornus mas), alun (Corylus avellana), mur
(Robus fruticosus), zmeur (Robus idaeus), măceș (Rosa canina), afin (Vaccinum myrtillus L.).
Flori și ierburi
La nivelul ierburilor sunt întâlnite mai multe rarități floristice de pajiște sau de stâncărie (relicte
glaciare, endemice, vasculare) cu specii (dintre care unele protejate prin lege) de: floare de colț
(Leontopodium alpinum Cass), papucul doamnei (Cypripedium calceolus), vârtejul-pământului
(Pedicularis verticillata), ligularia (Ligularia sibirica), firuță-de-munte (Poa granitica ssp. disparilis),
iarba-gâtului (Tozzia carpathica).
Bulbuc de munte (Trollius europaeus)
În arealul parcului sunt prezente mai multe specii de plante vasculare (carmofite) și endemice ,
astfel: gălbenuș (Crepis jacquinii) frigurele (Cardaminopsis neglecta), drețe (Lysimachia
nemorum), gălbinele (Lysimachia punctata), limba cucului (Botrichium lunaria), iarbă-grasă
(Sedum sexangulare), lopățea (Lunaria rediviva), saxifragă (Saxifraga carpatica), clopoței
(Symphyandra wanneri), cupă (Gentiana kochiana), cărbuni (Phyteuma spicatum), ranunculus
(Ranunculus thora), bujor de munte (Rhododendron kotschy'), rogoz (Carex strigosa), păiuș
(Festuca stricta), pipirig (Juncus castasneus), scradă (Festuca drymeja).
Dintre plantele endemice pentru Carpații românești, aici vegetează specii de: bulbuc de munte
(Trollius europaeus), brebenei (Dentaria glandulosa)gălbinel de munte (Doronicum carpaticum),
garofiță de munte (Dianthus tenuifolius), coada șoricelului (Achillea schurii), omag mov (Aconitum
moldavicum), crucea-pământului (Heracleum carpaticum), vulturică (Hieracium kotschyanum și
Hieracium rotundatum), cădelniță (Campanula carpatica), clopoțel (Campanula serrata, splină
(Chrysosplenium alpinum), piciorul cocoșului (Ranunculus carpaticus).
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În parc vegetează și două specii (vulnerabile) de plante carnivore (insectofage): roua cerului
(Drosera rotundifolia - relict glaciar) și foaie-grasă (Pinguicula alpina).
Alte specii semnalate în arealul parcului: narcisă (Narcissus radiiflorus), ghințură (Gentiana
clusii), țăpoșică (Nardus stricta), degetăruț (Soldanella hungarica), unghia-păsării (Viola
declinata), plămânărică (Pulmonaria officinalis), luceafăr (Scorzonera rosea), brândușă de
toamnă (Colchicum autumnale), păștiță (Anemone nemerosa), frag (Fragaria vesca), margaretă
(Leucanthemum vulgare), ovăscior argintiu (Trisetum flavescens), crețișoară (Alchemilla
vulgaris), ghiocel (Galanthus nivalis), lușcă (Leucojum vernum), ciuboțica cucului (Primula
vernis), coada șoricelului (Achillea millefolium), țintaură (Centaurium umbellatum), leurdă (Allium
ursinum), coada-calului (Equisetum arvense).
Ciuperci comestibile
Hrib (Boletus edulis)
În pădurile de foioase (fag, carpen, stejar, gorun), în lizierele acestora și în tufărișurile de
mesteacăn, sunt întâlnite (începând cu sfârșitul primăverii și până toamna târziu) mai multe specii
de ciuperci comestibile, cu valoare alimentară ridicată.
Specii de ciuperci comestibile: hrib (Boletus edulis), hrib pucios (Boletus aereus), vinețică
(Russula virescens), roșcovă (Lactarius deliciosus cunoscută și sub denumirea de pita pădurii
sau burete dulce), pălăria-șarpelui (Microlepiota procera), iuțari (Lactarius piperatus cunoscut și
sub denumirile populare de burete usturoi, burete iute sau burete lăptos), gălbior (Cantharellus
cibarius), creasta-cocoșului (Ramaria botrytis), ghebe (Armillaria mellea).
Faună
Fauna parcului este una diversificată și bine reprezentată de mai multe specii (unele aflate pe
lista roșie a IUCN) de mamifere, păsări, pești, reptile, amfibieni și insecte.
Mamifere cu specii de: urs brun (Ursus arctos), cerb (Cervus elaphus), căprioară (Capreolus
capreolus), lup cenușiu (Canis lupus), mistreț (Sus scrofa), vulpe (Vulpes vulpes crucigera), râs
(Lynx lynx), nurcă europeană (Mustela lutreola), vidră (Lutra lutra), veveriță (Sciurus
carolinensis), jder (Martes martes), dihor (Mustela putorius), cârtiță (Talpa europaea), chițcan de
munte (Sorex alpinus), chițcan de pădure (Sorex araneus), șoarece de câmp (Microtus arvalis),
liliacul comun (Myotis myotis), liliac mare cu potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum), liliac mic cu
potcoavă (Rhinolophus hipposideros), liliac cu urechi de șoarece (Myotis blythii).
Forfecuţă (Loxia curvirostra)
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Păsări cu specii de: acvilă de munte (Aquila chrysaetos), șorecar comun (Buteo buteo), cocoș de
munte (Tetrao urogallus), cocoș de mesteacăn (Lyrurus tetrix), uliu porumbar (Accipiter gentilis),
uliu păsărar (Accipiter nisus), ieruncă (Tetrasts bonasia), acvilă-țipătoare-mică (Aquila pomarina),
corb (Corvus corax), mierlă de apă (Cinclus cinclus), mierlă (Turdus merula), codobatură
(Motacilla alba), fluierar-de-munte (Tringa hypoleucos), codobatură-de-munte (Motacilla cinerea),
ciocănitoare-de-munte (Pycoides tridactylus), scatiu (Carduelis spinus), pițigoi-de-brădet (Parus
ater), mugurar (Pyrrhula pyrrhula), forfecuță (Loxia curvirostra), sticlete (Carduelis carduelis),
pițigoi-moțat (Parus cristatus), vânturel (Falco vespertinus), sturz-de-vâsc (Turdus viscivorus),
aușel (Regulus regulus);
Reptile și amfibieni: șopârla de munte (Lacerta vivipara), șarpele lui Esculap (Elaphe longissima),
năpârcă (Anguis fragilis), salamandră (Salamandra salamandra), triton carpatic (Triturus
montadoni), broasca-cu-burta-galbenă (Bombina veriegata), broasca-râioasă-verde (Bufo viridis),
broasca-roșie-de-pădure (Rana dalmatina), broasca-roșie-de-munte (Rana temporaria);
Pești: lostriță (Hucho hucho), lipan (Thymallus thymallus), mreană vânătă (Barbus meridionalis),
porcușorul de vad (Gobio uranoscopus), zglăvoc (Cottus gobio), zglăvoacă pestriță (Cottus
coecilopus), păstrăv de apă dulce (Salmo trutta fario), boiștean (Phoxinus phoxinus), clean
dungat (Leuciscus souffia), scobar (Chondrostoma nasus);
Insecte: fluturi din speciile Lycaena dispar și Colia myrmidone, croitorul alpin (Rosalia alpina),
gândac din specia Carabus hampei.

EU
EU
EU

EU

EU

EU

EU
EU

EU

http://natura2000.eea.europa.eu/#

Site uri Natura 2000 conform site oficial UE.
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Relief /Forme de relief

Valea Viseu Bistra
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Bistra Crasna Viseu
Dat fiind influentele acestora asupra Planurilor de dezvoltare aferente (2014_2020) ele vor trebui
urmarite permanent si influentele lor analizate si reintroduse in strategia Bistra 2020.
Din punct de vedere al surselor potentiale de finantare prin care dorim sa atragem cei cca. 4 mil
EUR cele mai importante sunt :
Bistra 2020 , Accesare Fonduri
Nerambursabile/Bugete proiecte /sumar
Nr.crt

Denumire Program/Plan

Accesare prin

1

Planul national de dezvoltare rurala 2020

2

Planul national de dezvoltare rurala 2020

Directa / Masuri
nationale
Accesare prin GALMM

3

Program Operational Regional

Accesare IMM uri si /sau
ADI uri

500000

4
5

Program Operational Mediu
Programe Trasfrontaliere

Accesare UAT/ADI uri
Accesare UAT sau
ADI/ONG

500000
500000

6

Alte fonduri

Accesare UAT sau
ADI/ONG

500000

Total

Suma
vizata/EUR
1500000
500000

4000000
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I.4. Programe Operationale Importante pentru Bistra 2020

1. EU2020 si Acord parteneriat RO EU

CADRUL FINANCIAR MULTIANUAL 2014 –
2020
Acordul de Parteneriat 2014-2020

Competitivitate
si dezvoltare
locala
APL moderne
si profesioniste

Resurse
Umane
AP
Pentagonul
Dezvoltarii RO
2020

Partnership Agreement
Romania
2014RO16M8PA001.1.2
http://www.fonduri-ue.ro/
Durabilitate/
energie

Infra Fizica incl.
TIC

1.promovarea competitivității și a dezvoltării locale, în vederea consolidării sustenabilității operatorilor economici și
a îmbunătățirii atractivității regionale;
2. dezvoltarea capitalului uman prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și a numărului de absolvenți din
învățământul terțiar, oferind totodată soluții pentru provocările sociale severe și combaterea sărăciei, în special la
nivelul comunităților defavorizate sau marginalizate ori în zonele rurale;
3. dezvoltarea infrastructurii fizice, atât în sectorul TIC, cât și în sectorul transporturilor, în vederea sporirii
accesibilității regiunilor din România și a atractivității acestora pentru investitori;
4. încurajarea utilizării durabile și eficiente a resurselor naturale prin promovarea eficienței energetice, a unei
economii cu emisii reduse de carbon, a protecției mediului și a adaptării la schimbările climatice;
5. consolidarea unei administrații publice moderne și profesioniste prin intermediul unei reforme sistemice,
orientată către soluționarea erorilor structurale de guvernanță.

Acord Parteneriat EU RO 2020, Prioritati
1.promovarea competitivității și a dezvoltării locale, în
vederea consolidării sustenabilității operatorilor
economici și a îmbunătățirii atractivității regionale;
2. dezvoltarea capitalului uman prin creșterea ratei de
ocupare a forței de muncă și a numărului de absolvenți
din învățământul terțiar, oferind totodată soluții pentru
provocările sociale severe și combaterea sărăciei, în
special la nivelul comunităților defavorizate sau
marginalizate ori în zonele rurale;

Prioritati Bistra , aliniere la
EU_RO2020
Economia locala , sustinerea
operatorilor economici locali si
imbunatatirea atractivitatii locale
Dezvoltarea capitalului uman
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3. dezvoltarea infrastructurii fizice, atât în sectorul TIC,
cât și în sectorul transporturilor, în vederea sporirii
accesibilității regiunilor din România și a atractivității
acestora pentru investitori;
4. încurajarea utilizării durabile și eficiente a resurselor
naturale prin promovarea eficienței energetice, a unei
economii cu emisii reduse de carbon, a protecției
mediului și a adaptării la schimbările climatice;
5. consolidarea unei administrații publice moderne și
profesioniste prin intermediul unei reforme sistemice,
orientată către soluționarea erorilor structurale de
guvernanță.

În ceea ce privește zonele rurale ale României,
finanțările din FEADR vor promova creșterea gradului
de inovare și a competitivității în sectorul
agroalimentar, precum a valorii adăugate a
produselor.
Agricultorii vor beneficia de asistență pentru dezvoltarea
sau restructurarea propriilor întreprinderi, iar
diversificarea activităților economice va reduce
dependența excesivă de agricultură existentă în prezent
și va îmbunătăți perspectivele creării de locuri de muncă
în zonele rurale.
Aceasta va fi corelată cu o gestionare atentă a
resurselor naturale, centrată pe conservarea bogatei
biodiversități naturale a României și pe promovarea
gestionării durabile a terenurilor agricole și forestiere.
Sărăcia din mediul rural va fi combătută prin investiții
destinate modernizării infrastructurii de bază și
ameliorării accesului la servicii, în vederea
îmbunătățirii calității vieții în comunitățile rurale și creării
precondițiilor pentru dezvoltare locală.

www.maramures.ro

Dezvoltarea infrastructurilor fizice

încurajarea utilizării durabile și eficiente
a resurselor naturale prin promovarea
eficienței energetice, a unei economii cu
emisii reduse de carbon, a protecției
mediului și a adaptării la schimbările
climatice;
consolidarea unei administrații publice
moderne și profesioniste

Provocările și discrepanțele teritoriale vor fi
combătute prin instrumentele locale de
dezvoltare. Dezvoltarea plasată sub
responsabilitatea comunității (CLLD) va fi
implementată în zonele rurale (LEADER),
în zonele defavorizate din centrele urbane și din
regiunile de pescuit și de coastă, unde există
activități de pescuit și exploatații de acvacultură,
în timp ce investițiile teritoriale integrate (ITI) vor
sprijini Delta Dunării.
Totodată, polii metropolitani de creștere și
centrele urbane vor beneficia de sprijin prin
intermediul unor strategii integrate, iar România
va continua să sprijine în mod activ dezvoltarea
strategiei pentru regiunea Dunării.
România a ales să finanțeze investițiile din cadrul
tuturor celor 11 obiective tematice definite în
cuprinsul regulamentelor.

Obs. Conceptul de Dezvoltare plasata sub responsabilitatea comunitatii (CLLD) devine foarte
important in noul PNDR , si in contextul experientei pozitive a comunei Bistra in programul LEADER
, dar si al posibilelor dezvoltari pe programul de Pescuit , daca comunitatea locala vede o perspectiva
de dezvoltare si in acesta directie .
Bistra 2020 Strategie Draft1 DEC2014 ; Page 53 of 147

Comuna Bistra 2014-2020
Judeţul Maramureş
www.primariabistra.ro

www.maramures.ro

Bistra 2035 Centru de Excelenta Rurala/Montana

Obiective tematice AP EURO2020

OT BISTRA

Planificat

Tinta

1. Consolidarea cercetării, dezvoltării
tehnologice și inovării

Investitii in
Proiecte, strategii
etc

Strategia 2020

BISTRA si satele
apartinatoare

Strategia GAL MM

Bistra si alte UAT uri

Proiecte BISTRA /
SF/PT
Proiect TIC in scoli
?

Proiecte prioritate /infra

Sprijinirea IMM /
FEADR si
eventual EMFF

Sprijin FEADER pt.
IMM prin Birou
Primarie si GALMM

IMM

Sprijinirea
utilizarii energiilor
neconventionale
Studiu Climatic ,
Studiu Riscuri

Studiu Potential
energetic local

Bistra si satele
apartinatoare

Studiu Climatic ,
Studiu Riscuri

Bistra si satele
apartinatoare

Studiu Potential
energetic local

Conservare
mediu/arii protejate
si arii protejabile

Rezervatia PNMM

Sprijin IMM

Via GAL si/sau
Birou Proiecte

IMM

Politica Sociala

Tratarea prioritara a
zonelor mai sarace mai
ales din zona Montana
Liceul din Petrova/BISTRA

2. Îmbunătățirea accesului la
tehnologiile informației și comunicațiilor,
precum și îmbunătățirea utilizării și a
calității acestora
3. Sporirea competitivității
întreprinderilor mici și mijlocii, a
sectorului agricol (pentru FEADR) și a
sectorului pescuitului și acvaculturii
(pentru EMFF)
4. Sprijinirea trecerii la o economie cu
emisii reduse de carbon în toate
sectoarele
5. Promovarea adaptării la schimbările
climatice, precum și a prevenirii și
gestionării riscurilor
6. Conservarea și protejarea mediului și
promovarea eficienței resurselor
7. Promovarea unui transport durabil și
eliminarea blocajelor din cadrul
infrastructurilor rețelelor majore
8. Promovarea sustenabilității și a
calității locurilor de muncă și sprijinirea
mobilității lucrătorilor
9. Promovarea incluziunii sociale,
precum și combaterea sărăciei și a
oricărei forme de discriminare
10. Investiții în educație, instruire și
învățământ vocațional pentru
competențe și învățare pe tot parcursul
vieții
11. Consolidarea capacității
instituționale a autorităților publice și a
părților interesante și o administrație
publică eficientă

Investitii in TIC

Politica Sociala/
Educatia
Standarde de
calitate in
managemntul
Public

Toate scolile + camin
Cultural + conexiuni locale
(Primarie …etc)

Iso 9001, iso 14001, iso
27001
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Sume alocate Romaniei din Fondurile Structurale 2020 :
Programul

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Alocarea financiară pentru perioada 20142020( Miliarde EURO)

Programul Operaţional Infrastructură Mare
Programul Operaţional Regional
Programul Operaţional Capital Uman
Programul Operaţional Competitivitate
Programul Operaţional Capacitate Administrativă
Programul Operaţional Asistență Tehnică
Plăţi directe în agricultură
Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală
Programul Operaţional Pescuit
Facilitatea “Connecting Europe” (ICT, Agenda Digitala
)
Programele de Cooperare teritoriala
Total Romania 2020
La o populatie aprox. De 20mil. Locuitori ai Romaniei
rezulta per capita cca.2113.5 EUR

9.41
6.70
4.22
1.33
0.55
0.21
10.00
8.00
0.17
1.23
0.45
42.27
2113.5

Sursa informare :http://www.fonduriue.ro/comunicare/stiri/2656-comisia-european-a-adoptatacordul-de-parteneriat-2014-2020-cu-romania
Obs. In tabel s-au marcat cu verde liniile de finantare la care BISTRA ar avea acces direct , cu rosu sume care
vor fi probabil atrase prin programe nationale dar care pot ajunge in teritoriul BISTRA

Bistra 2020 Strategie Draft1 DEC2014 ; Page 55 of 147

Comuna Bistra 2014-2020
Judeţul Maramureş
www.primariabistra.ro

Bistra 2035 Centru de Excelenta Rurala/Montana

www.maramures.ro

2. PNDR 2020
PNDR 2014-2020 va menţine continuarea eforturilor necesare dezvoltării spaţiului rural, prin
abordarea strategică a următoarelor obiective:
i) restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole;
ii) gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice;
iii) diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, imbunătățirea
infrastructurii şi serviciilor pentru imbunătățirea calităţii vieţii in zonele rurale, conform
prevederilor Acordului de Parteneriat.
Aceste obiective sunt in acord cu cele definite in strategiile naţionale, in special cu
Strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar pe termen mediu și lung 2020-2030, cu
Politica Agricolă Comună şi cu Strategia Europa 2020.
Măsurile adresate atingerii acestor obiective, se subordonează principiilor şi obiectivelor stabilite
prin convenţiile internaţionale şi directivele europene adresate conservării biodiversităţii,
habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică şi managementului durabil al
resurselor naturale .

PND
R
20 2
0

ve
ecti ice
i
b
O
teg
Stra

OS2. ii) gestionarea durabilă a
OS1. i) restructurarea şi creşterea resurselor naturale și combaterea
viabilităţii exploataţiilor agricole schimbărilor climatice

OS3. iii) diversificarea activităţilor
economice, crearea de locuri de muncă,
imbunătățirea infrastructurii şi serviciilor
pentru imbunătățirea calităţii vieţii in zonele
rurale

Îndeplinirea acestor obiective se va realiza în perioada de programare 2014-2020 prin
intermediul celor șase priorități ale Uniunii Europene stabilite în cadrul Regulamentului de
dezvoltare rurală (1305/2013):
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Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării în agricultură, în silvicultură și în zonele

rurale (P1);
Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate
regiunile și
promovarea tehnologiilor agricole inovative si a gestionării durabile a pădurilor (P2);
Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor
agricole,
a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură (P3);
Refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură și
silvicultură (P4);
Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii
reduse de carbon
și rezilientă la schimbările climatice în sectoarele agricol, alimentar și silvic (P5);
Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică în zonele rurale
(P6).
Toate aceste priorități sunt transpuse prin domenii de intervenţie (D.I.) şi facilitează realizarea
obiectivelor transversale legate de inovare, de protecția mediului și de atenuare a
efectelor schimbărilor climatice și adaptare la acestea.
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P5: 5A, 5B, 5C, 5D, 5
E

P1
1A
1B
1C

P1 Transfer
cunostiinte si
Inovare

P6: 6A, 6B , 6C
P6 Dezvoltare
economica,
incl sociala ,
reducerea
saraciei

www.maramures.ro

P2 Viabilitate si
competitivitate

P2 : 2A, 2B
Prioritati PNDR
2014_2020

Prioritati Transversale :
Mediu
Schimbari Climatice
Inovarea

P3 Promovarea
proceselor prod.
Agricole si reduc
riscurilor

P5 Low carbon

P4 Ecosisteme
agro silvice

P3 : 3A, 3B

P4: 4A, 4B, 4 C
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Masuri PNDR /primele 2 versiuni
Rural /PNDR 2014_2020/draft
14 masuri v2_21febr2014

1.Investitii in active fizice(a.modernizarea
fermelor; b. Unitatilor d e procesare ; c.
Infrastructurii ) din care :
(24.32%)

2.Dezvoltarea exploatatiilor
si a intreprinderilor , din care : (13,7 %)

a)Modernizare ferme (M121)
A.1.Pomicultura
A.2. Alte investitii
b)Procesare (M123)
c)Infrastructura adaptare M125 din care :
C1. Irigatii
a)Instalare tineri fermieri (M112)
a)Start Up + dezvoltare microintreprinderi si intreprinderi mici non agricole (M312, M313)

3. Grupuri de Producatori ,
ca masura in cadrul subprogramului pomicol

Subprogramul POMICOL!!!

4. Servicii de baza si reinnoirea satelor (M322)
din zonele rurale (13,2 %)

3. Servicii de baza si reinnoirea satelor
(M322) din zonele rurale
5.Impadurirea si creerea de suprafete impadurite si perdele forestiere (M221, M223)

5,6,7,8 Masuri MEDIU si CLIMA
(30%)

6.Agromediu si clima
7.Agricultura ecologica
8.Delimitarea zonelor care se confrunta cu constringeri naturale sau cu alte constringeri specifice
(M211, M212)

9.Transfer de cunostiinte si actiuni de
informare (M111)

9.Transfer de cunostiinte si actiuni de informare (M111)

10. Servicii de consiliere

10. Servicii de consiliere

11. Cooperarea

11. Cooperarea

12. Gestionarea Riscurilor

12. Gestionarea Riscurilor (Fondul Mutual)

13.LEADER

13.LEADER

14. Asistenta tehnica

14. Asistenta tehnica inclusiv Reteaua de Dezvoltare Rurala

Nota : a se vedea PNDR vers. Iulie 2014 , cu modificari LEADER etc / Bistra/cultura
axa transversala PRIORITARA!!!
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Masuri PNDR /NOV 2014 , conform variantei SEPT + Obs. Comisia EU

M01 - Transfer de
cunoştinţe şi acţiuni
de informare

M02 - Servicii de
consiliere

M03 Nu se aplica in
RO

M04 – Investiții în
active fizice

M05 Nu se aplica in
RO

M06 - Dezvoltarea
exploataţiilor şi a
întreprinderilor

M07 - Servicii de
bază şi reînnoirea
satelor în zonele
rurale

M08 - Investiții în
dezvoltarea zonelor
forestiere și
ameliorarea
viabilității pădurilor

M09 - Înfiinţarea
grupurilor de
producători

M10 - Agro-mediu şi
climă

M11 – Agricultură
ecologică

M12 Nu se aplica in
RO

M13 - Plăți pentru
zone care se
confruntă cu
constrângeri naturale

M14 – Bunăstarea
animalelor

M15 - Servicii de
silvo-mediu, servicii
climatice și
conservarea pădurilor

M16 - Cooperare

M17 – Gestionarea
riscurilor

M18 Nu se aplica in
RO

M19 - Dezvoltarea
locală a LEADER

SubProgram Pomicol

Obs. 1. Varianta valabila pina la formularea raspunsurilor catre Comisia Europeana (dec 2014)
Obs.2. Aceste masuri sunt determinante pentru formularea finala a Strategiei BISTRA, sursa
principala de finantare (80 % probabil ) a acesteia fiind PNDR 2020 .
Obs.3. Indiferent de adresabilitatea fiecarei masuri , la nivelul Primariei BISTRA trebuie analizata
fiecare masura in detaliu, si asigurat sprijin pentru sectorul privat pentru aplicarea de proiecte
convergente si sinergice cu strategia 2020.
Obs. IMPORTANTE :
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Noutăți ale PNDR 2014-2020
Deși are doar 15 măsuri (față de cele 27 ale PNDR 2013-2013), noul PNDR le-a păstrat pe cele
vechi care s-au dovedit de succes și a introdus unele noi,care vizeză, între altele:






dezvoltarea sistemului de irigații și reabilitarea sistemului de îmbunătățiri funciare;
sprijinirea agriculturii ecologice
redresarea sectorului de Bistracultură;
gestionarea riscurilor economice și de mediu la care sunt expuși fermierii;
formarea de parteneriate între fermieri, consultanți, cercetători, mediul de afaceri și
alți actori
interesați.
Din primul PNDR au fost menținute măsurile care au ca scop modernizarea și creșterea viabilității
exploatațiilor agricole, încurajarea instalării tinerilor fermieri, modernizarea infrastructurii rurale,
înființarea de microîntreprinderi non-agricole în mediul rural și promovarea inițiativelor locale
LEADER.
Pentru îmbunătățirea implementării PNDR 2014 -2020 și pentru eficientizarea accesării și
derulării fondurilor europene, AFIR a anunțat recent că vor fi luate mai multe măsuri, printre care:
 reducerea perioadelor de evaluare a cererilor de finanțare la maximum 3 - 4 luni;
 organizarea de sesiuni de depunere continue cu evaluare periodică;
 simplificarea procedurii de prezentare a documentației atașate cererilor de finanțare, a
procedurilor tehnico-economice și de achiziții;
 definirea clară a mijloacelor de transport eligibile prin PNDR 2014-2020;
 contractarea proiectelor selectate, ulterior întocmirii Proiectului Tehnic, pentru a evita
numeroasele acte adiționale;
 depunerea online a ofertelor pentru achizițiile private, similar SEAP, pentru a asigura
transparența gestionării fondurilor europene;
 încheierea unor parteneriate cu instituțiile financiare pentru îmbunătățirea mecanismului
de asigurare a cofinanțării private;
 simplificarea procedurilor de verificare, în ceea ce privește condițiile de eligibilitate și
selecție;
 se va pune un accent deosebit pe calitatea și sustenabilitateainvestițiilor finanțate prin
PNDR.
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3. POR 2020

POR 2014 2020
Axa Prioritară 1 –
Consolidarea cercetării,
dezvoltării tehnologice și
inovării

Axa Prioritară 2 –
Îmbunătățirea competitivității
întreprinderilor mici și
mijlocii

Axa Prioritară 3 – Eficiență
energetică în clădirile publice

Axa Prioritară 4 – Sprijinirea
dezvoltării urbane

Axa Prioritară 5 –
Diversificarea economiilor
locale prin dezvoltarea
durabilă a turismului

Axa Prioritară 6 –
Îmbunătățirea infrastructurii
rutiere de importanță
regională și locală

Axa Prioritară 7 –
Dezvoltarea infrastructurii
sanitare și sociale

Axa Prioritară 8 – Sprijinirea
regenerării economice și
sociale a comunităților
defavorizate din mediul
urban

Axa Prioritară 9 –
Dezvoltarea infrastructurii
educaționale

Axa Prioritară 10 – Cadastru
și înregistrarea proprietăților
în zonele rurale din România

Axa Prioritară 11 – Asistență
Tehnică

http://www.fonduri-structurale.ro/Document_Files//Stiri/00014742/
kht7f_document%20consultativ%20%20-%20POR_2014_2020_martie_2014.pdf

Nota1. : a se vedea si vers . POR Iulie 2014 , cu modificari (axa 2 in special ..)
Nota 2. POR ar fi a 2 a sursa de finantare accesibila pe unele axe Primariei BISTRA ca si
beneficiar direct sau prin GAL , si mai ales IMM urilor din zona .
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4. Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU2020)
Abordarea Strategică
Programul Operaţional Capital Uman (POCU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele și
acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând investițiile
realizate prin FSE în perioada 2007‐2013 și contribuind la atingerea obiectivului general al
Acordului de Parteneriat (AP) ‐ implicit al fondurilor ESI din România, şi anume de a reduce
disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.
Cu intervenţii integrate planificate în domeniul ocupării forţei de muncă, al incluziunii sociale și
educaţiei, POCU va funcţiona ca un mijloc de stimulare a creşterii economice şi a coeziunii şi, de
asemenea, va susţine atingerea obiectivelor stabilite în cadrul altor provocări de
dezvoltare ‐ competitivitate, infrastructură, administrație şi guvernanţă ‐ contribuind astfel la
îndeplinirea obiectivelor asumate de România în contextul Strategiei Europa 2020 pentru o
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.
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 ocupări și încurajarea mobilității forței de muncă sunt
prioritare pentru formularea unui răspuns eficient la provocările legate de ”Oameni și societate”,
menționate în AP.
Totodată, creşterea ratei de ocupare la nivelul tuturor regiunilor României, cu un accent deosebit
pe promovarea ocupării forţei de muncă în rândul tinerilor, a fost, de asemenea,
recunoscută ca prioritate în documentele strategice naţionale, cum ar fi Strategia Naţională
pentru Ocuparea Forţei de Muncă 2014‐2020 şi 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 să 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. Se are în vedere o corelare cât mai bună a sistemului de educație cu nevoile pieței
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muncii și creșterea capacității acestuia de a furniza participanților cunoștințe și deprinderi de
bază, care sunt esenţiale pentru participarea deplină la viaţa socială, precum și competențe și
abilități care să îi aducă pe cel mai scurt drum către angajare. În plus, îmbunătăţirea nivelului
general de educaţie a populaţiei va asigura durabilitatea creşterii economice şi va contribui la
îmbunătățirea coeziunii sociale.
Alături de susținerea nemijlocită a participării la educație de la vârstele cele mai fragede, POCU
încurajează continuarea învățării pe tot parcursul vieții, aceasta contribuind la prelungirea vieții
active, la creșterea șanselor pe piața muncii și, în general, la asigurarea unei vieți de o mai
bună calitate.
Incluziunea socială şi combaterea sărăciei sunt parte integrantă a intervențiilor care urmăresc
promovarea unei dezvoltări echilibrate şi coeziunea socială.
Reducerea prevalenței sărăciei și excluziunii, îmbunătăţirea accesului la servicii sociale şi de
sănătate de calitate, dezvoltarea economiei sociale, vor fi urmărite la nivel de program, în
vederea promovării incluziunii sociale şi combaterii sărăciei, în conformitate cu prevederile
strategiilor naţionale relevante şi contribuind la obiectivele asumate în acest domeniu.
În acest sens, POCU încurajează considerarea resursei umane provenite din rândul grupurilor
vulnerabile ca și resursa umană fără de care dezvoltarea României în următorii ani este
imposibilă.
Ocuparea forței de muncă
POCU va contribui la atingerea obiectivului stabilit la nivelul AP prin susținerea următoarelor
priorități de finanțare:
Asigurarea unei integrări durabile pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu
au un loc de muncă și care care nu urmează studii sau cursuri de formare (NEETs – not in
education, employment or training)
Îmbunătățirea participării pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă,
vizând în special şomerii pe termen lung, persoanele inactive, lucrătorii în vârstă (55‐64 ani),
persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi şi alte grupuri vulnerabile, persoanele din
mediul rural
Creșterea mobilității și adaptabilității muncii;
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Încurajarea antreprenoriatului şi a înfiinţării de întreprinderi
Modernizarea Serviciului Public de Ocupare și creșterea capacității administrative a acestuia de
a furniza servicii personalizate în vederea angajării (de ex. consiliere, mentorat, training, căutarea
unui loc de muncă, medierea muncii etc.), precum și măsuri preventive, inclusiv printr‐o
abordare de tip partenerial.
Diversificarea economiei din mediul 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;
Incluziunea socială, reducerea sărăciei și combaterea oricăror forme de discriminare
Intervenţiile propuse în cadrul POCU vor contribui la atingerea obiectivului AP şi celor ale
Strategiei naţionale pentru incluziune socială şi combaterea sărăciei, Strategiei Guvernului
României de incluziune a cetăţenilor români aparținând minorității romilor pentru perioada
2012‐2020 şi Strategiei Naţionale de Sănătate,
prin:
și reducerea clivajului de dezvoltare față de minoritatea romă și
alte comunități dezavantajate din mediul urban și rural
‐active, a participării și responsabilităţii şi prin combaterea
stereotipurilor şi a discriminării
și promovarea antreprenoriatului social
Îmbunătăţirea accesului la servicii de asistență medicală și sociale, precum și la servicii sociale
de interes general, prin promovarea tranziției către servicii integrate la nivelul comunității.
POCU va acționa în corelare cu celelalte programe operaționale, în special POR și
PNDR, în principal prin intervenții corelate la nivelul comunităților vulnerabile, pentru dezvoltarea
integrată a infrastructurii și implementarea tipurilor de asistență necesare, inclusiv prin
LEADER/CLLD.
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Totodată, acțiunile POCU sunt complementare celor derulate prin PO Competitivitate în
ceea ce privește utilizarea TIC, în special în contextul Agendei Digitale și al obiectivelor vizate
prin e‐sănătate, e‐asistență etc.
În ansamblu, rezultatele avute în vedere în ceea ce privește domeniul incluziunii sociale și
combaterii discriminării se referă la reducerea substanțială a prevalenței sărăciei, în special în
rândul copiilor, tinerilor a persoanelor de etnie romă și a altor grupuri dezavantajate; o viață mai
bună pentru persoanele provenind din sistemul instituționalizat, care se integrează în comunitate,
oportunități de angajare mai bunepentru persoanele din grupuri vulnerabile/afectate de sărăcie.

Educație și competențe
Intervenţiile propuse în cadrul POCU vor contribui la îndeplinirea obiectivului
Acordului de Parteneriat şi a celor ale Strategiei naţionale de reducere a abandonului
şcolar timpuriu, ale Strategiei naţionale pentru învăţământ terţiar şi ale Strategiei
naţionale pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, prin:
Îmbunătăţirea 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
obligatoriu
și secundare, inclusiv învățământ
profesional și tehnic inițial
adreseze nevoile de educație ale grupurilor aflate cu risc de excluziune
(copii proveniți din medii dezavantajate economic și social, romi etc.)
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei învăţământului terţiar, precum şi a accesului şi a ratelor de
participare la studiile de nivel terţiar
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Creşterea relevanţei şi îmbunătățirea accesului la educaţie şi formare profesională pe tot
parcursul vieţii (pentru adulți), în special în ceea ce privește dobândirea competențelor de bază și
transversale

Îmbunătăţirea relevanţei sistemului de educație și formare profesională în raport cu
nevoile pieţei muncii
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.
Intervenții propuse
În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 AxePrioritare, cărora
le corespund 11 priorități de investiții.
Axa Prioritară
AP 1 Inițiativa locuri
demuncă pentru tineri

AP 2 Îmbunătățirea
situației
tinerilor din categoria
NEETs (not in education,
employment or training)
AP 3 Locuri de muncă
pentru toți

Prioritate de investiții
8.2. Prioritatea de investiţii (ii) integrarea durabilă pe piața forței de muncă a
tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau
cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale
și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției
pentru tineri
8.2. Prioritatea de investiţii (ii) integrarea durabilă pe piața forței de muncă a
tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau
cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale
și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției
pentru tineri
8.1. Prioritatea de investiţii (i) acces la locuri de muncă pentru persoanele aflate în
căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii
de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin
inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă
8.3 Prioritatea de investiţii (iii) activități independente, antreprenoriat și înființare de
întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii
inovatoare
8.5. Prioritate de investiţii (v) adaptarea la schimbare a lucrătorilor, a
întreprinderilor și a antreprenorilor
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8.7 Prioritatea de investiţii (vii) modernizarea instituțiilor pieței forțelor de muncă,
precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și îmbunătățind
satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității
transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr‐o mai
bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante
10.3. Prioritatea de investiţii (iii) creșterea accesului egal la învățarea pe tot
parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și
informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de
muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea
profesională și validarea competențelor dobândite
AP 4 Incluziunea socială și
combaterea sărăciei

9.2 Prioritatea de investiţii (ii) Integrarea socio‐economică a comunităţilor
marginalizate, cum ar fi romii
9.5. Prioritate de investiţii (v) Promovarea antreprenoriatului social și a integrării
profesionale în întreprinderile sociale și promovarea economiei sociale și solidare
pentru a facilita accesul la locuri de muncă

AP 5 Dezvoltare
locală plasată sub respon
sabilitatea comunității
(DLPRC)
AP 6 Educație și
competențe

9.4 Prioritatea de investiţii (iv) creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și
de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general
9.6 Prioritatea de investiţii (vi) Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea
comunităţii
10.1. Prioritatea de investiţii (i) reducerea și prevenirea abandonului școlar
timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și
secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și
informale pentru reintegrarea în educație și formare
10.2. Prioritatea de investiţii (ii) îmbunătățirea calității și a eficienței
învățământului terțiar și a celui echivalent și a accesului la acestea, în vederea
creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile
defavorizate
10.3. Prioritatea de investiţii (iii) creșterea accesului egal la învățarea pe
totparcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și
informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de
muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea
profesională și validarea competențelor dobândite
10.4. Prioritate de investiții (iv) sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a
educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața
forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională,
precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor,
adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de
învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe
de ucenicie;
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AP 7 Asistență Tehnică

Obs. Motivul descrierii succinte a POCU si includerea acestuia in lista potentialelor surse de
finanantare in mediul rural este datorita faptului ca oportunitatile deschise pentru 2020 corelate cu
PNDR si noul concept de Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității
(DLPRC) legat de LEADER , deschide sansa pentru dezvoltarea resurselor u mane in
BISTRA si satele apartinatoare.

Concluzii/scenarii absortie/surse finantare
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Programul

1

Programul Operaţional
Infrastructură Mare(si mediu)

2

Programul Operaţional Regional

3

Programul Operaţional Capital
Uman

4

Alocarea
financiară
pentru
perioada 20142020( Miliarde
EURO)
9.41

www.maramures.ro

Alocare financiara /globala
posibila pentru Bistra , cu 4174
loc(2011)/ Eligibilitate

Politici de dezvoltare/Proiecte
Mari/mijlocii/mici

Sume tintite DIREC,
scenariu realist (EUR)

Da/indirect

Drum transregio Bucovina
Maramures, Puncte Trecere
Frontiera Ucraina

0

6.70 Putin posibil , eventual prin
Asociere cu Oras invecinat (Sighet
, Viseu ?)
4.22 Da , direct sau via GALMM

Economie sociala

200000

Programul Operaţional
Competitivitate

1.33 Nu , suport IMM -asocieri IMM

Centru consultanta locala

100000

5

Programul Operaţional
Capacitate Administrativă

0.55 Da , direct sau via GALMM

100000

6

Programul Operaţional Asistență
Tehnică

0.21 Nu e cazul

Modernizare Primaria Bistra
PODCA , Dotari ICT , Certificari
ISO , Pregatire echipe Project;
Identitate Locala/Branding
x

0

0
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7

Plăţi directe în agricultură

8

Programul Naţional pentru
Dezvoltare Rurală

9

Programul Operaţional Pescuit

10.00 Nu , suport agricultori

Centru consultanta locala
rural/montan

500000

8.00 Da , direct sau via GALMM

Portofoliul Proiecte Bistra
2020 conform PNDR 2020

2000000

0.17 Probabil , daca se defineste o
politica locala /zonala

De analizat Infiintarea LAG Tisa
Viseu

0

10 Facilitatea “Connecting Europe”
(ICT, Agenda Digitala )

1.23 Da , direct sau via GALMM

Dotari ITC scoli, camine
culturale , centre informare , etc

200000

11 Programele de Cooperare
teritoriala

0.45 Da , direct sau via GALMM

Transfrontalier Romania
Ucraina

1000000

Total Romania 2020
La o populatie aprox. De 20mil.
Locuitori ai Romaniei rezulta per
capita cca.2113.5 EUR
Sursa informare :http://www.fonduriue.ro/comunicare/stiri/2656-comisiaeuropean-a-adoptat-acordul-departeneriat-2014-2020-cu-romania

42.27
4100000

2113.5
8821749

Total Bistra , scenariu 50%
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Partea 1-a . Analize
1.Analiza Strategica
a)Descrierea Localitatii (Comuna cu satele apartinatoare)
Comuna Bistra, cu satele aparţinătoare Crasna Vişeului şi Valea Vişeului este un ţinut cu o
străveche istorie, legate dintotdeauna prin creaţia sa materială şi spirituală de glia şi fiinţa
neamului românesc, cu oameni care şi-au făcut o mândrie din a păstra tradiţiile, portul
strămoşesc, şi, în special, limba maternă –limba ucrainiană.

Judetul
Maramures

Bistra 2014
Valea
Viseului
Bistra
UAT
Bistra

Crasna
Viseului

UAT Comuna Bistra , Sate apartinatoare
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Coordonate geografice
Comuna Bistra este situată in nordul judetului Maramureş, la 105 km. distanta de municipiul Baia
Mare, la 35 km. de oraşul Sighetu-Marmatiei şi la 32 km. de oraşul Vişeu de Sus. Cu o suprafaţă
de 70 kmp, cu un relief muntos brăzdat de râurile Vişeu şi Tisa şi afluentii Crasna, Bistra ValeaNeagră, Luhei , se invecineaza cu statul Ucraina la nord , cu Leordina şi Petrova la sud, cu Rona
de Sus şi Lunca la Tisa la vest şi cu Repedea şi Ruscova la est.

una
Com

u
ra, J
Bist

d. M

ara

n
oma
es, R
r
u
m

ia

Jud. Maramures

Romania
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UAT Bistra,Relief , Vecini UAT uri

Toate localităţile comunei sunt aşezate în bazinul râului Vişeu şi sunt înconjurate de şirul Munţilor
Maramureş cu următoarele vârfuri: Pop Ivan . 1937 m, Şerban-1794 m, Polonica -1613 m si
Muncelu -1318 m.
In partea de sud a comunei curge râul Vişeu, care absoarbe afluenţii Ruscova, Crasna, Bistra
Valea-Neagră, Luhei, după care se varsă în râul Tisa.
Un alt aspect al zonei ţine de peisajul de munte, cu paduri de conifere şi foioase, cu păsări şi
animale sălbatice foarte variate - ursul brun, cerbul carpatin, porcul mistret, vulpea, bursucul,
râsul , vulturul, corbul, coţofana, piţigoiul, gaiţa şi altele.
In general, clima poate fi caracterizata ca o clima temperat-continentala cu nuante moderate.
Factorii care condiţionează clima sunt: pozitia geografica, tipul de relief, precum şi vegetatia. In
ceea ce priveşte precipitatiile aBistraosferice se poate aprecia ca ele sunt abundente, cuprinse
intre 700 si 1500 l/mp*an. Reteaua hidrologica bogata si relieful muntos , cu inaltimi cuprinse
între 900 - 1937 m , creeaza conditii favorabile pentru precipitatii si ninsori abundente, care duc
primavara timpuriu şi in lunile mai-iunie la viituri destul de mari care pot produce necazuri,
inundand suprafete arabile şi gospodării.

Bistra 2020 Strategie Draft1 DEC2014 ; Page 74 of 147

Comuna Bistra 2014-2020
Judeţul Maramureş
www.primariabistra.ro

Bistra 2035 Centru de Excelenta Rurala/Montana

www.maramures.ro

Satele comunei Bistra , posesoarele unor bogate moşteniri şi traditii de istorie, apar in
documentele istorice începand cu anul 1411 . Toponimia localitatilor pomeşte de la vechile nume
istorice locale.
Astfel, Bistra deriva din numele apei curgatoare Valea-Bistrei (potic Bestreanschei), care
izvoraşte din vârful muntelui Hodea (Hovdea).
Crasna Vişeului poarta acest nume dedus din anumite cuvinte din limba ucraineana, ca, frurnos,
frumoase, frumoşi (krasnei, krasna, krasne ) si care cuvinte sunt legate tot de un râu, cu numele
Crasna-Frumuşaua. Râul poarta acest nume datorita apelor sale curate ca lacrima şi a vitezei cu
care curge, varsandu-se apoi in râul Viseu. Râul Crasna este format din doua paraiaşe , unul
izvorând din varful muntelui Pop Ivan, iar celalalt din varful muntelui Serban -Topolev - Polonica.
Valea Vişeului este cunoscut in documente înca de la inceputul secolului al XV- lea.
Iniţial satele Bistra, Crasna-Vişeului şi Valea Vişeului au fost considerate localitati -catune
apartinand comunei Petrova.
In Diploma regelui Ungariei, Robert, datata in anul 1411 se arata ca zonele vaste ale
Maramureşului istoric aflate de-a lungul râurilor Iza si Vişeu aveau rezidentiatul la Cuhea şi
Rozavlea.
Mai tarziu, localitatile situate de-a lungul raului Viseu apartineau domeniului public Vişeu şi
Petrova.
Despre existenta localnicilor ne vorbeşte şi un document redactat de un istoric-documentarist din
Cernăuţi in anul 1850, care descrie originea, traditiile şi obiceiurile din aceasta zona.
Acest document certifica apartenenta Crasnei si Bistrei la Petrova, însa face precizarea ca
biserica de rit greco-catolic era arondata la biserica greco-catolica din Rona de Sus, iar biserica
din Valea Vişeului apartinea bisericii Trebuşa (azi in Ucraina ).
Pentru a demonstra influentele slave asupra populatiei din zona de nord a tarii, se
evidenţiaza o cercetere relativ recentă a dr. Ion Robciuc, care studiaza infiltrarile de populatie
din zonele Galiţiei, Pocuţiei, Prutului şi Nistrului, din sec. al IX lea, pina dincolo de Carpati,
sub presiunea popoarelor migratoare.
Merita menfionat şi faptul ca in perioada 1985-1989 ,un grup de arheologi, la sugestia
locuitorilor din Crasna-Vişeului, au efectuat cercetari in locul numit Uloha, unde au scos la
suprafata obicte de bronz ,datate in secolul al XI- lea. Aceste obiecte se afla în custodia
Muzeului de Istorie din Sighetu-Marmatiei. Obiectele de bronz, descoperite în locul mentionat
mai sus , dovedesc că aceste locuri erau locuite inca înaintea sec. al XI- lea.
Bistra
Primul document atesta existenta satului Bistra în anul 1411. Date statistice concrete apar abia
începând cu sec. al XVII- lea şi mentioneaza existenta a 29 de fumuri, fara a preciza numarul de
locuitori. In 1717 existau 170 fumuri. In 1882 se mentioneaza pentru prima data şi numarul de
locuitori - 540 . In anul 1896 mentioneaza 470 greco-catolici, 38 romano-catolici şi 153 de evrei,
în total 661 locuitori. In 1913 existau 672 de locuitori, din care 511 ucrainieni. In 1930 existau
947 locuitori şi respectiv 202 fumuri. In anul 1940 existau 786 locuitori de etnie ucraineana şi 250
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evrei, în total 1036 . In anul 1948 numarul locuitorilor era de 861. Se observa scaderea numarului
locuitorilor datorita plecarii evreilor. In anul 1956 satul avea 1063 locuitori, în 1966 avea 1284,
majoritatea ucrainieni. Incepand cu anul 1968 şi pana în prezent, populatia celor trei sate, Bistra,
Crasna si Valea-Viseului se situeaza in jurul cifrei 5000.
Merita mentionat ca Bistra devine de sine statatoare din anul 1913. Primii locuitori mentionati în
arhive purtau numele de : Dutciuc, Mascaliuc, Grijac, Madiar, Coreniuc , Godanca, Zelenciuc,
Slavita, Lecico, Rozniciuc, Catarenciuc, Boiciuc, Greceniuc .
Crasna-Vişeului
Denumirea satului si atestarea lui documentara apare in anul 1411 in " Diploma. regelui
Ungariei, Robert si rezulta ca este domeniul de proprietate al urmasilor lui Dragos. In baza
documentelor din 1882 Crasna poarta numele de Frumuseaua. In .Istoria Maramuresului., de
Al. Filipascu este denumita Formoza/Furmoza. In perioada sec XIV-XIX Crasna apartinea de
Petrova, chiar daca purta in anumite perioade denumirea Crasna-Bistra. Incepand cu anul 1945
Crasna -Viseului devine de sine-statatoare pina in anul 1968 , cand intra in componenta comunei
Bistra. Amintim cateva nume de locuitori ai localitatii: Dutca, Dutciuc, Gorgan, Mocerniac, Fedac,
Crasnian, lurisciuc, Semeniuc, Antosec, Hretiuc, Pisten, Clipei, Boiciuc.
Populatia Crasnei este mentionata intr-un document din 1881 si datele se afla in cartile bisericii
din localitate. Documentul cancelariei din Petrova, anul 1910, arata ca Petrova are un nr. de
4229 locuitori, din care 1376 ucrainieni din Bistra si Crasna, care se presupune ca sunt locuitorii
din Crasna.Un alt document din 1956 arata ca In Crasna traiesc 2199 locuitori.
Valea-Viseului
Denumirea de Valea - Viseului dateaza din sec . al XV- lea. De-a lungul istoriei ,purta diferite
denumiri : Viso-Viseu , Visovelidi, Valea Viseului, Fehei Potoc. Partea de vest a localitatii intra
In componenta Ronei de Sus si purta numele de Rona Poleana, iar partea de est, denumita BiIei
Potic intra in componenta localitatii Tribusa aflata pe teritoriul Ucrainei.
O analiza a satului este foarte dificil de efectuat pentru ca informatiile istorice sunt extrem de
confuze, totusi, stim ca primii locuitori erau cam 400 de hutuli veniti din Rahau, lasinea,
Bogdan,Galitia. Amintim cateva nume de locuitori: Matiasciuc, Clempus, Maricec, Craus,
Dobrotchi,Firiscec, Godenciuc, Hosciuc, lavorovschi, Onujec, Slavita, Neamciuc, Papariga,
Spivaliuc, Traista,Perejuc.
Primele date privind nr. locuitorilor provin din anul 1910 cu 598 locuitori; anul 1930 cu 734;
anul1940 cu 1150; anul 1941 cu 1198; anul 1948 cu 1107. Incepand cu anul 1950 nr. locuitorilor
este cuprins in totalul comunei Bistra.
Prima biserica construita din lemn in Bistra, dateaza din anul 1856. Intre anii 1960-1965 este
renovata si modificata, iar in 1992, in urma unui incendiu a fost distrusa. In Valea-Viseului prima
biserica, tot din lemn a fost construita in anul 1880, iar cea din Crasna in anul 1882.
Intr-o diploma datata 1853 se aminteste ca bisericile acestor localitati erau frecventate de un nr.
de circa 1020-1050 crestini.
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Merita de mentionat faptul ca dupa anul 1990 locuitorii comunei Bistra au trecut la construirea de
lacasuri de cult pentru ca cele vechi erau neincapatoare si intr-o stare avansata de degradare.

Localitatea

Nr/locuitori
2007

Numar
Distanta de la Legaturi /drumuri
locuitori 2011 resedinta
Bistra

Bistra
1017
Crasna
1749
Viseului
Valea Viseului 1639

990
1640

0
7

DJ 185
DC 7

1544

9

DJ 185

Total

4174

4405
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Analiza concurentei

Studiu Potential Economico Social /Comune din Romania
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/studiu-potential-socioeconomic-zone-rurale.pdf
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Pag.109 / Bistra sub Giulesti , dar peste Salva (BN)

Bistra 2020 Strategie Draft1 DEC2014 ; Page 79 of 147

Comuna Bistra 2014-2020
Judeţul Maramureş
Bistra 2035 Centru de Excelenta Rurala/Montana

www.primariabistra.ro

www.maramures.ro

Obs. Privind Clasificarea pe baza unor indicatori compoziti (IC)
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/?q=content/what-are-pros-and-cons-composite-indicators
Pro






Indicatorii compozit pot fi folositi pentru a rezuma probleme complexe sau multi-dimensionale în
vederea sprijinirii factorilor de decizie.
Indicatorii compozit furniza imaginea de ansamblu. Ei pot fi mai ușor de interpretat decât încercarea de
a găsi o tendință în mulți indicatori separat. Ei faciliteaza sarcina intocmirii unor clasamente pe probleme
complexe.
Indicatorii compozit poate ajuta la atragerea de interes public prin furnizarea unei cifră rezumat cu
care se pot compara performanta între țări, comunitati și progresului lor în timp.
Indicatorii compozit ar putea ajuta pentru a reduce dimensiunea unei liste de indicatori sau pentru a
include mai multe informații în limita de dimensiune existent

Nr.crt Pozitia in
Clasament
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1003
882
1327
1165
2050
936
1505
1390
676

Comuna

Indicator
Compozit

Obs.

Bistra
Petrova
Poienile de sub Munte
Ruscova
Rona de Jos
Rona de Sus
Repedea
Leordina
Bocicoiu Mare

0.4530
0.4599
0.4379
0.4447
0.4044
0.4566
0.4294
0.4348
0.4718

GALMM
GALMM
GALMM
GALMM
GALMM
GALMM
GALMM
GALMM
Non GAL

Obs. Competitorii directi pentru pozitia de pol de excelenta sunt Petrova si Rona de Sus , dar pentru pozitia de
Excelenta Montana nu exista comune mai bine plasate , motiv pentru care se propune acesta Strategie focalizata
pe excelenta MONTANA!
Analiza detaliata a Potentialului de dezvoltare economico sociala si a disparitatilor de dezvoltare

Nr.crt

SIRUTA Jud

UAT

PEND

FGEO

AECO

EEDIL PUMAN IC

83

106407 MM

Recea

0.57

0.32

0.65

0.54

0.55

0.5513

87

108035 MM

Dumbravita

0.63

0.38

0.60

0.53

0.52

0.5200

882

108455 MM

PETROVA

0.54

0.46

0.47

0.37

0.44

0.4599

Bistra 2020 Strategie Draft1 DEC2014 ; Page 80 of 147

Comuna Bistra 2014-2020
Judeţul Maramureş
Bistra 2035 Centru de Excelenta Rurala/Montana

www.primariabistra.ro

936
1003
1165
1327

108632
107270
108696
108473

MM
MM
MM
MM

1390
1505

108240 MM
108598 MM

RONA DE
SUS
Bistra
RUSCOVA
POIENILE DE
SUB MUNTE

0.59
0.66
0.57
0.74

0.58
0.60
0.50
0.64

0.38
0.41
0.34
0.33

0.32
0.21
0.38
0.15

www.maramures.ro

0.47
0.42
0.46
0.40

0.4566
0.4530
0.4447
0.4379

LEORDINA
0.52
0.45
0.41
0.31
0.47
0.4348
REPEDEA
0.63
0.59
0.35
0.16
0.47
0.4294
RONA DE
2050 108614 MM JOS
0.50
0.41
0.37
0.26
0.45
0.4044
Obs.1. IC = Indicatorul compozit utilizat in studiu este definit conform cu metodologiile europene utilizate in
masurarea gradului de dezvoltare/saracie a comunitatilor
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/?q=content/overview

Obs.2. Comunele cu care se face comparatia (exceptind cele 2 , mai dezvoltate comune din
Maramures) , sunt cele 8 comune membre ale Grupului de Actiune Locala Muntii
Maramuresului(GALMM) , cu care practic Bistra este intr o asociere de tip MicroRegiune, pe
modelele europene din Programul LEADER .
Comparatiile se fac pe 3 grupe de indicatori astfel :
a) PEND (Potential endogen) si FGEO (caracteristic fizico geografice)
Potențial endogen(PEND)

Caracteristici fizico geografice (FGEO)

0.220
0.203 Nr locuitori

0.112
0.219 Altitudinea medie

0.238 Suprafața agricolă

0.248 Densitatea fragmentarii

0.192 Nr animale exprimate în

0.289 Suprafață situri de importanță comunitară

UVM
0.184 Suprafața forestieră

0.244 Ponderea suprafeței forestiere în
suprafața UAT

0.184 Patrimoniul cultural
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La acest indicatori Bistra depaseste majoritatea comunelor din GALMM si chiar pe primele 2
comune din Maramures , rezultind ca potentialul comunei justifica adoptarea unei strategii
ambitioase de pozitionare ca si un Centru De Excelenta –bazat pe potentialul endogen si pe
caracteristicile fizico geografice , respectiv excelenta in Dezvoltarea Montana /Rurala.
b) AECO si EEDIL

Activități economic(AECO)

Echipare tehnico-edilitară (EEDIL)

0.242
0.167 Nr. sosiri în unit. Turist

0.234
0.182 Nr. agenți economici/1000 loc.

0.238
0.183 Nr. angajați în IMM, AF și PFA/1000

loc.
0.109 Număr unități de cazare

0.191
0.337

0.189
Ponderea locuințelor alimentate cu apa
din rețeaua publică
Ponderea locuințelor racordate la
canalizare
Ponderea locuințelor racordate la
rețeaua de gaze
Densitatea rețelei de drumuri publice

0.178 Ponderea exploatațiilor de peste 5

ha în total expl.
0.181 Ponderea populației ocupate în

sectorul secundar și terțiar în totalul
populației ocupate

b1. AECO (Activitati Economice)
La acest indicator Bistra este pozitionat mult sub UAT urile fruntase din Maramures , si sub
Petrova , la egalitate cu Leordina , motiv pentru care poate fi considerata PRIMA PRIORITATE
de Dezvoltare a Comunei ,
 Sustinerea activitatilor economice in UAT , in toate satele apartinatoare , in special
pe directiile urmatoare :
Activități economic(AECO)
0.242
0.167 Nr. sosiri în unit. Turist
0.182 Nr. agenți economici/1000 loc.

Sprijin pentru dezvoltarea AECO
Dezvoltare Turism / declarare Statiune turistica de
interes local
Cresterea numarului de agenti economici (Noi firme
Masura PNDR M06, sau POR
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0.109 Număr unități de cazare

Cresterea numarului de angajati (PNDR/ POR/
POSCCE,…
PNDR

0.178 Ponderea exploatațiilor de peste 5

PNDR

0.183 Nr. angajați în IMM, AF și

PFA/1000 loc.

ha în total expl.
0.181 Ponderea populației ocupate în

PNDR/POR /POSCCE etc

sectorul secundar și terțiar în
totalul populației ocupate

c) Capital Uman (PUMAN)
Capital uman (PUMAN)
0.129
0.149
0.163
0.101
0.145
0.147

0.237
Densitatea populației
Ponderea populației de 15- 64 ani în total populație
Ponderea populații cu studii medii
Număr medici /1000 de loc.
Nr elevi/cadru didactic
Ponderea populației care utilizează internetul cu
vârsta peste 6 ani

In perspectiva competitia cu Petrova si Rona de Sus ramine deschisa si poate fi analizata in
varianta asocierii in ADI uri dedicate dezvoltarii in comun pe punctele tari ale competitorilor.
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Valea Viseului
UAT Bistra
Crasna
Viseului
Bistra

UAT Bistra, Vecini UAT uri
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Bistra

Bocicoiu Mare

Rona de Jos

Rona de Sus

Petrova

Leordina

Ruscova

Repedea

Obs. Cele 7 comune limitrofe UAT Bistra , competitori si parteneri in creerea unui Centru de Excelenta Rurala
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Analiza SWOT2014 sinteza

Puncte Tari

Puncte slabe

Potentialul Endogen
Caracteristicile fizico geografice
Capital Uman
Teritoriul
Pozitionarea /Granita Ucraina/Zona de granita
Relief Montan + Aqua/Zona Montana D
Biodiversitatea/Arie protejata Muntii MM/Parc Natural
Populatia
Montaniarzi/Civilizatie tip Montan
Cultura specific etnica Hutuli
Cunostiinte(KH) :
Silvicultura /Fructe de padure
Prelucrarea lemnului
Cresterea animalelor
Potential energetic neconventional

Oportunitati

Activitatea economica
Echiparea Edilitara
Capital Uman
Teritoriul
Izolarea
Periferizarea
Populatia
Imbatrinire
Spriritul antreprenorial redus
KH :
Nevalorificarea resurselor locale prin atragerea de
fonduri publice si private(interna)

Bistra 2014

Vecinatatea cu Ucraina , Granita EU/NATO
Atragerea de fonduri europene (in special prin PNDR
2020)
Atragerea de fonduri publice si private
Dezvoltarea infrastructurii de transport apropiate
(Drum InterRegio Maramures Bucovina/Master
Plan 2014)
Parcul natural Muntii Maramuresului
Maramuresul Traditional
GALMM

Pericole

Teritoriul :
Riscuri naturale legate de configuratia fizica si logica
a teritoriului (Zona montana , zone riverane , arii
protejate )
Riscuri legate de zona de granita
Populatia :
Migrarea /continuarea migrarii tinerilor
Clima/
Schimbari climatice cu efecte in zona
(seceta , fenomene extreme )
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Concluzii la analiza SWOT si analiza dezvoltarii socio economice ( IC) :

1. mobilizarea potenţialului
endogen(Intarirea punctelor tari)
Prin strategii integrate locale si
teritoriale (UAT ) (ex. GALMM,
PNMM)

2. Sustinerea Dezvoltarii
Economice prin structuri si
infrastructuri specifice

3. Echipare edilitara

4.Sustinerea Dezvoltarii Resurselor Umane

Creerea a 3 subcentre de excelenta / domenii distincte (convergente si sinergice) de natura de a declansa un
proces de dezvoltare in avalansa

Tinta finala este realizarea unei productivitati in zona peste media din Romania , la nivelele europene!
Prin dezvoltarea echilibrata a celor 3 domenii de baza :
1. Productia vegetala
2. Zootehnia
3. Servicii agricole si conexe
“Romania a inregistrat o productie agricola de aproape 15,5 miliarde de euro in anul 2014, a opta din
Uniunea Euopreana, potrivit unor date emise vineri de Oficiul european de statistica Eurostat.
Agricultura romaneasca este, insa, cea mai dezechilibrata din UE, cu un sector vegetal dominant, si
prezinta o productivitate redusa.
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Intre tarile foste comuniste din UE, doar Polonia a avut o productie agricola mai mare ca a Romaniei,
22,5 miliarde de euro. Sub Romania au fost Bulgaria (3,8 miliarde de euro), Ungaria (7,5 miliarde de
euro), Cehia (4,7 miliarde de euro) etc.
Productivitatea agriculturii romanesti este, insa, una scazuta, avand in vedere suprafata mare de
teren agricol din Romania, 13,3 milioane de hectare, conform datelor emise de Eurostat in 2013.
Astfel, Romania a avut in medie o productie de 1.160 de euro la hectar.
Spre comparatie, Polonia a avut o productie medie de 1.560 de euro la hectar, Ungaria - 1.660 de euro,
Cehia - 1.380 de euro.
Bulgaria, cu o productie agricola medie la hectar de 850 de euro, a fost sub Romania.
Cea mai mare forta agricola a UE este Franta, cu o productie de 70,5 miliarde de euro in anul 2014,
avand o productivitate medie de 2.530 de euro la hectar. Pe locurile urmatoare sunt Germania - 51
miliarde de euro (3.050 de euro la hectar), Italia - 48,3 miliarde de euro (3.770 de euro la hectar),
Spania - 41,1 miliarde de euro (1.734 euro la hectar).
Cea mai mare productivitate o inregistreaza Olanda- circa 14.800 de euro la hectar (de pe cele 1,8
milioane de hectare utilizate in agricultura a scos o productie de 26,7 miliarde de euro). De altfel,
Olanda este al doilea cel mai mare exportator de produse agro-alimentare din lume, dupa SUA, cu un
export de 75,4 miliarde de euro in 2012, potrivit Ministerului olandez al Comertului.
Dintre toate tarile UE, Romania are cea mai dezechilibrata agricultura: 73% este vegetala, 26%
zootehnica si 1%- servicii agricole si activitati conexe. In sens invers, cea mai dezechilibrata este
Irlanda: din productia agricola de 7,3 miliarde de euro, 70% s-a bazat pe zootehnie, 25% pe sectorul
vegetal si 6% pe servicii si activitati conexe.
Cele mai performante tari ca volme si productivitate se remarca si printr-un echilibru al productiei
agricole vegetal-animal.
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Sursa Informare:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6641155/5-20022015-BP-EN.pdf/0a8c9960-351547ac-9c32-b996696c7f3f

Romania
1160

Polonia
1560

Ungaria
1660

Cehia
1380

Bulgaria
850

Olanda
14800.00

Franta

Germania

2530

3050

Italia
3770

Spania
1734

Fig. Sinteza autori /productivitate
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Descriere succinta (Unde suntem ?)

Durata (saptamini)

Analiza situatie existenta , incl. analiza institutionala ; Documente de referinta strategica
(Strategii anterioare/analize si continuitate ) ; Documente ale institutiei (Organigrame, fise
post, unitati pentru proiecte si strategii , ROI/ROF)

4

Analiza Institutionala a Primariei Bistra :
a)Imagine generala
Analiza prezenta virtuala / Pagina Web :www.primariabistra.ro

Propuneri /Problema:
Actualizare pagina conform cerinte legislative
16 sept
3 dec

Studiu stare actuala, ultima actualizare Iunie 2013 ,
Kyo INC
Verificare status contract furnizor web?
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b) Organizare si functionare generala (Fluxuri importante pentru Managementul Proiectelor)
Nu sunt publicate pe site elementele de organizare (ORG, ROF , etc )
Existent
- organigrama
- fise post aferente proceselor de management proiecte/strategie etc (calitate, achizitii publice , informatica )
Propuneri
De verificat valabilitatea documentelor de Organizare si functionare si de publicat pe site
16sept

Contact Bibliotecar : fara raspuns : Iulian MOGA
www.primariabistra.ro

3 dec

De preluat info tiparita

Actualizare Organigrama conform :
http://primariabistra.ro/index.php?rewriteparam=dynpage_2
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Organigrama BISTRA 2014
Obs.1. Nu exista domeniile Economic , Proiecte , Dezvoltare Comunitara precizate explicit
Obs.2. Competente Primar si Viceprimar cf. Planificare audiente
Primarul /Probleme ce pot fi asimilate domeniilor economic , proiecte , dezvoltare durabila :
 Probleme de dezvoltare
 Libera Initiativa
 Investitii
Viceprimarul :
 Infrastructura apa canal
 Camine culturale
 Urbanism si protectia mediului

Sursa : http://primariabistra.ro/index.php?rewriteparam=dynpage_2
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Recomandare :
Procesele specifice proiectelor de dezvoltare (initiere, elaborare etc ) ar trebui delegate explicit unei persoane din
organigrama existenta(auditor ? , Bibliotecar ? ) , sau introdus un post suplimentar Consilier primar , care sa
gestioneze tematica , in viziunea atragerii a 4 mil. Euro pina in anul 2020.
Ex. Organigrama cu specificare clare roluri /fluxuri in strategii/proiecte etc:
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2. Diagnostic
Rezultat analize , Stari actuale; Propuneri pentru imbunatatire in vederea implementarii
strategiei si a proiectelor aferente

2

De documentat starea capacitatii si capabilitatilor de management proiecte
Strategia 2007_2013 de analizat cu Realizari si nerealizari

Proiecte depuse si sume atrase
3 sept

De obtinut Info : proiecte cu studii realizate

3.Alternative strategice
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Formularea a 4 alternative strategice pe 4 x scenarii posibile incl.
Alinieri la Strategii de referinta EU2020 si dupa caz la
Strategia jud.MM,
Strategii Nord Vest (daca vor fi finalizate -sau la finalizare 2013);
Aliniere strategica cu GAL Muntii-Maramuresului ;
Politica Rurala/Aliniere la Politica Rurala a Uniunii Europene 2020

V0
V1

BAU
Zona turistica

V2

Agro Forestier

V3
V4

Comercial/ Zona comerciala / Ucraina Romania
ADI cu comune limitrofe

2

Necesar info Publice, executie bugetara , etc
Declarare zona turistica / detaliat cerinte
legisltive
Accentuare masuri Axa 1 PNDR ,
si axa 2
Accentuare masuri Axa 3 , infrastructuri
Turism : Rona / Costiui etc

II.Partea a II-a : Planificare Strategica
4. Planificare strategica (Unde vrem sa ajungem ? in 2020 )
Descriere, scop

4.1.

Viziunea

Viziunea 2035
Bistra , Centru de Excelenta Montana
Viziunea 2020
Absortia a 4 mil EURO si investirea acestora in directiile de dezvoltare durabila

4.2.

Misiunea 2020

Pregatirea capacitatilor si capabilitatilor pentru absortia a min.4 mil Euro si investirea lor in directiile principale

4.3.

Obiectivele strategice 2020

Creerea a 3 subcentre de excelenta / domenii distincte (convergente si sinergice) de natura de a declansa un
proces de dezvoltare in avalansa
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Creerea a 4 subcentre de excelenta / domenii distincte (convergente si sinergice) de natura de a declansa un
proces de dezvoltare in avalansa
Tinta finala este realizarea unei productivitati in zona peste media din Romania , la nivelele europene!
Prin dezvoltarea echilibrata a celor 3 domenii de baza :
1. Productia vegetala
2. Zootehnia
3. Servicii agricole si conexe
“Romania a inregistrat o productie agricola de aproape 15,5 miliarde de euro in anul 2014, a opta din
Uniunea Euopreana, potrivit unor date emise vineri de Oficiul european de statistica Eurostat.
Agricultura romaneasca este, insa, cea mai dezechilibrata din UE, cu un sector vegetal dominant, si
prezinta o productivitate redusa.
Intre tarile foste comuniste din UE, doar Polonia a avut o productie agricola mai mare ca a Romaniei,
22,5 miliarde de euro. Sub Romania au fost Bulgaria (3,8 miliarde de euro), Ungaria (7,5 miliarde de
euro), Cehia (4,7 miliarde de euro) etc.
Productivitatea agriculturii romanesti este, insa, una scazuta, avand in vedere suprafata mare de
teren agricol din Romania, 13,3 milioane de hectare, conform datelor emise de Eurostat in 2013.
Astfel, Romania a avut in medie o productie de 1.160 de euro la hectar.
Spre comparatie, Polonia a avut o productie medie de 1.560 de euro la hectar, Ungaria - 1.660 de euro,
Cehia - 1.380 de euro.
Bulgaria, cu o productie agricola medie la hectar de 850 de euro, a fost sub Romania.
Cea mai mare forta agricola a UE este Franta, cu o productie de 70,5 miliarde de euro in anul 2014,
avand o productivitate medie de 2.530 de euro la hectar. Pe locurile urmatoare sunt Germania - 51
miliarde de euro (3.050 de euro la hectar), Italia - 48,3 miliarde de euro (3.770 de euro la hectar),
Spania - 41,1 miliarde de euro (1.734 euro la hectar).
Cea mai mare productivitate o inregistreaza Olanda- circa 14.800 de euro la hectar (de pe cele 1,8
milioane de hectare utilizate in agricultura a scos o productie de 26,7 miliarde de euro). De altfel,
Olanda este al doilea cel mai mare exportator de produse agro-alimentare din lume, dupa SUA, cu un
export de 75,4 miliarde de euro in 2012, potrivit Ministerului olandez al Comertului.
Dintre toate tarile UE, Romania are cea mai dezechilibrata agricultura: 73% este vegetala, 26%
zootehnica si 1%- servicii agricole si activitati conexe. In sens invers, cea mai dezechilibrata este
Irlanda: din productia agricola de 7,3 miliarde de euro, 70% s-a bazat pe zootehnie, 25% pe sectorul
vegetal si 6% pe servicii si activitati conexe.
Cele mai performante tari ca volme si productivitate se remarca si printr-un echilibru al productiei
agricole vegetal-animal.
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Sursa Informare:
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6641155/5-20022015-BP-EN.pdf/0a8c9960-351547ac-9c32-b996696c7f3f
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Fig. Sinteza autori /productivitate

Argumente Bistra
 Pozitionarea logica si fizica
 Potentialul energetic neconventional
 Locatii disponibile pentru dezvoltare /infrastructuri
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Cotul Riului Viseu
Argumente Valea Viseului
 Pozitionarea granita UE , Romania Ucraina ,
 Confluenta Tisa vs. Viseu
 Infra Cale Ferata f. Dezvoltata
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Argumente Crasna Viseului
 Pozitionare fata de DJ, Gara Petrova
 Acces la Zona Montana / Fructe Padure etc
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Cel mai mare teritoriu in afara ariei protejate
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4.4.Planificarea strategica/ Calendar activitati
Plecind de la analiza absortiei in perioada 2007_2014, conform cu comunicatul Ministerului
Fondurilor Europene :
http://www.fonduri-ue.ro/comunicare/stiri/2834-rata-de-absorbtie-curent-a-fondurilor-europene-aajuns-la-aproximativ-52
http://www.fonduristructurale.ro/Document_Files//Stiri/00016149/nmht3_Bilant%20absorbtie%20fonduri%20dezv%20rurala%20si%20pescui
t.pdf

Bistra 2020 Strategie Draft1 DEC2014 ; Page 101 of 147

Comuna Bistra 2014-2020
Judeţul Maramureş
www.primariabistra.ro

Bistra 2035 Centru de Excelenta Rurala/Montana

www.maramures.ro

Bistra 2020 Strategie Draft1 DEC2014 ; Page 102 of 147

Comuna Bistra 2014-2020
Judeţul Maramureş
www.primariabistra.ro

Bistra 2035 Centru de Excelenta Rurala/Montana

www.maramures.ro

http://www.fonduristructurale.ro/Document_Files//Stiri/00016149/nmht3_Bilant%20absorbtie%20fonduri%20dezv%20ru
rala%20si%20pescuit.pdf

Bistra 2020 Strategie Draft1 DEC2014 ; Page 103 of 147

Comuna Bistra 2014-2020
Judeţul Maramureş
www.primariabistra.ro

Bistra 2035 Centru de Excelenta Rurala/Montana

www.maramures.ro

Si observind derularea nefiresca a absortiei fondurilor nerambursabile in Romania (probabil pe o
planificare neriguroasa sau pe alte cauze majore ) , propunem
Analiza capacitatii si capabilitatilor (si dezvoltarii acestora ) a Primariei Bistra in vederea unei
planificare eficiente si eficace a absortiei fondurilor si realizarii activitatilor pregatitoare ,
evitind latenta primilor 3 ani (mai ales in contextul apropierii alegerilor locale 2016) , astfel
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Planificat 2015_2020
An
electoral
Alegeri
Locale

An

2

3

4

n+1

n+2

2021

2022

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Initiere

Dezvoltare
proiecte

Maturizar
e proiecte
:

Absortie 1

Absortie 2

Absortie 3

Absortie 4

Faze

1

n

Strategia de
Absortie a
Fondurilor
Nerambursabile/I
nitiere
Validarea
Strategiei /Politici
publice de catre
Consiliul Local
Validarea
Portofolilului de
Proiecte Prioritare
Planificarea in
Timp, Cost ,
calitate/ Initiere
Proiecte '
Dezvoltarea de
capacitati si
capabilitati
adecvate (interne
sau externalizate)
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6
7
8
9
10
11
12
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Dezvoltare
proiecte /
Documenttatii de
baza (pSF, SF, PT,
PTE )
Maturizare
proiecte :
identificar
e finantare
si aplicare
Implementare
proiecte an 1
Implementar
e proiecte an
2
Finalizare
/receptie
/garantii
Exploatare
proiecte (post
implementare)
Impacte (ex post)
Continuare

Obs. S au inclus in calendar si anii electorali(alegeri locale ) , pentru a se lua in continuare variantele de continuitate/discontinuitate politica , care teoretic
nu ar trebui sa modifice major elementele strategiei si a partilor componente (portofoliul de proiecte prioritare pentru comunitatea locala ) .
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5. Planuri/Politici publice de dezvoltare
Plan de actiuni aferente implementarii strategiei , scenariul realist; Alinieri la Politici
Rurala : locala, GAL Muntii Maramuresului, MM; Ro, EU politica agricola

4

Existent :
 Strategia Bistra 2007_2013 UrbaNET
 Gal Muntii Maramuresului / Strategie Integrata , 2013 _2015 / Stare actuala ?
3 dec : Info GALMM
Eligibil BISTRA Public , 1 x 322 Canim Cultural ?
Privat probabil la 112 3 x proiecte

Sesiune 1 proiecte pina la 30 dec
60000 EUR
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Vizat :
Dezvoltare rurala pe directiile EU 2020 : Dezvoltare Durabila , Inteligenta , Inclusiva
Alinieri la Strategiile NaTionale, Regionale, Judeteana, zonale (GAL MM)
III.Partea a III_a . Proiecte
6.Lista proiecte identificate ca strategice (proiecte cheie ); stare documentatii aferente (analiza
documentatii )
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6.1. Proiecte implementate / de pe site www.primariabistra.ro la 16 sept 2013
SITUATIE CUPRINZAND LUCRARI DE INVESTITII FINALIZATE, CARE URMEAZA SA FIE INCHEIATE IN
ACEST AN SI CARE SE DERULEAZA CU TERMENE VIITOARE
NR.
CTR.

SURSA DE FINANTARE
(SURSA DE FINANTARE
SI COTA DE
COFINANTARE)

1.

H.G. 577/1997

2.

Fonduri guvernamentale

3.

Buget de stat

4.

FEADR mas 1.2.5

5.

FEADR mas 3.2.2.

6.

Bugetul de stat

7.

Bugetul local si fonduri
externe nerambursabile
postaderare
Bugetul local si masura
4.3.1.

DENUMIRE PROIECT
(DENUMIRE COMPLETA)
Modernizare DC 7 Petrova-Crasna
Viseului
Imbunatatirea infrastructurii rurale prin
constructia a doua poduri in comuna
Bistra - OG 7/2006
Reabilitare si extindere gradinita
Scoala cu cls. I-VIII Crasna Viseului
Modernizare drum forestier Valea
Bistrei - Bistra
Modernizarea infrastructurii rurale in
comuna Bistra
Constructie camin cultural Crasna
Viseului
Extindere retele de iluminat public

PERIOADA DE
DERULARE
(DE LA DATA /
LA DATA)
29.09.200931.12.2011

3.195.021

FINALIZAT 2011 3.602.982
FINALIZAT 2011 240.000
01.09.201001.09.2013
01.06.201001.09.2013
01.06.200701.06.2013
01.09.200901.09.2015

Proiectul G.A.L. - Muntii
10.08.2011Maramuresului - Ivan Krevan
01.08.2013
Reabilitare si extindere scoala nr.1
01.08.20109.
Banca Mondiala
Crasna Viseului
10.10.2011
Program de cooperare Trans03.01.201110.
ENPI 2007-2013
frontaliera Ungaria Romania-Slovakia31.12.2012
Romania-Ucraina
Sursa : http://primariabistra.ro/index.php?rewriteparam=proiecte_investitionale
8.

VALOARE
INVESTITIE
(RON)

6.294.000
6.492.000
4.200.000
225.000
120.000
2.200.000
481.026

6.2. Proiecte UAT Bistra in lista CJ Maramures, august 2013
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Camin Cultural Crasna
Viseului
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Eligibil din GALMM
60.000 EUR !

6.3.Proiecte Viitoare 2014_2020
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a)Proiecte de pregatit pentru Planul national de Dezvoltare / OUG 28/2013
Chestionar 1_Evaluare /Pozitii Consilieri Locali

Chestionar de multiplicat si impartit la Consiliul Local (Etapa 1)
Care sunt proiectele pe care le considerati prioritare pentru Modernizarea Comunei
Bistra ?
P1. Modernizarea satului romanesc
http://www.mdrt.ro/userfiles/pndl/oug_28_2013.pdf

Obiectivele de Investitii / Domenii Specifice/
PNDL OG 28
Prioritare pentru Comuna Bistra (2014_2020 )
a)realizare, extindere, reabilitare sau
modernizare a sistemelor de alimentare cu apa
si statii de tratare a apei;
b)realizare, extindere, reabilitare si modernizare
a sistemelor de canalizare si statii de epurare a
apelor uzate
c)realizare, extindere, reabilitare, modernizare si
dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar

Bistra

Crasna
Viseului

Valea
Viseului

Obs

d) realizare, extindere, reabilitare, modernizare si
dotare a unitatilor sanitare din mediul rural
e)realizare, reabilitare, modernizare a drumurilor
publice clasificate si incadrate in conformitate cu
prevederile legale in vigoare ca drumuri
judetene, drumuri comunale, drumuri de interes
local si/sau drumuri publice din interiorul
localitatilor
f) realizare, modernizare sau reabilitare de
poduri, podete sau punti pietonale
g)realizare, extindere, reabilitare, modernizare a
unor obiective culturale de interes local;
h)realizare, extindere, modernizare de platforme
de gunoi;
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i)realizare, extindere, reabilitare, modernizare a
pietelor publice, pietelor comerciale, targuri,
oboare;
j) dupa caz, realizare, extindere, reabilitare,
modernizare a bazelor sportive
Alte proiecte neclasificate anterior, per
Comuna in ansamblu si/sau pe satele
componente

Nume ……………………..
Prenume…………………..
Data : 16sept2013, Bistra
Proiecte lista CJMM+ poz 10 PetreMitru
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a1.Pe listele actuale / Exista Proiectele Bistra la prioritare /poz 582
http://www.mdrt.ro/userfiles/pndl_investitii_prioritare.pdf
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http://www.mdrt.ro/lucrari-publice/pndl/-8564
Lucrari publice / Programul national de dezvoltare locala / Obiectivele de investitii
Centralizatorul obiectivelor de investitii cuprinse in programele de infrastructura
preluate de Programul National de Dezvoltare Locala
Lista obiectivelor de investiţii cu prioritate ridicată ce se finanţează în anul 2013 (actualizat: 10-07-2013)
Lista obiectivelor de investiţii cu prioritate redusă pentru anul 2013 şi care pot fi incluse în Programul Naţional de
Dezvoltare Locală în anii următori (publicat: 12-06-2013)

Lista obiective de investiţii pe care nu avem în vedere să le finanţăm în anii următori (publicat: 12-06-2013)
Actualizat Miercuri, 10 Iulie 2013
Nu este cazul

B.Proiecte pentru Dezvoltare Turism/ Acreditare Localitate de interes turistic local cf. cerinte legislative
HOTARARE nr. 852 din 13 august 2008 pentru aprobarea normelor si criteriilor de atestare a statiunilor turistice
EMITENT: GUVERNUL;PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008;Data intrarii in
vigoare:20 August 2008
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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Proiectul de Hotărâre a Guvernului reglementează procedura şi criteriile deatestare a staţiunilor turistice, în
scopul îmbunătăţirii cadrului de protejare, conservare şi valorificare a resurselor turistice.
Atestarea staţiunilor turistice se realizează la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale, în baza unei
documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a unor criterii referitoare la:
- cadrul natural, factorii naturali şi calitatea mediului;
- accesul şi căile rutiere spre şi în staţiune;
- utilităţile urban edilitare;
- structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi agrement existente;
- modalităţile de informare ale turistului.
Atestarea staţiunilor turistice se realizează prin Hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului prin Autoritatea Naţională pentru Turism.
Autorităţile administraţiei publice locale care intenţionează să declare staţiuni turistice anumite localităţi
sau părţi din acestea, au obligaţia de a îndeplini criteriile necesare realizării unui cadru propice
dezvoltării turismului, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.
În conformitate cu capitolul 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, consiliile locale stabilesc şi încasează
taxa hotelieră, care este cuprinsă între 0,5-5% pentru o noapte de cazare în cazul staţiunilor turistice şi pentru
întreaga perioadă de şedere în cazul celorlalte localităţi.
Prin acest proiect de Hotărâre a Guvernului, propunem ca veniturile obţinute din taxa hotelieră să fie destinate cu
precădere dezvoltării turismului pe plan local şi promovării acestuia, precum şi finanţării proiectelor de reabilitare
a infrastructurii turistice.
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ANEXA Nr. 4 FISAstatiunii turistice de interes local
Declar pe propria raspundere ca indeplinim criteriile de atestare obligatorii si suplimentare mai sus prezentate.
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c) Proiecte PNDR in perspectiva 2014_2020
Pina la aparitia noului set de Masuri PNDR putem analiza eligibilitatea unor proiecte in care Primaria Bistra este
eligibila la si APL .
C1. Proiecte la care s-ar putea aplica ca si APL
Cod

Nume Axa/Masura PNDR

Eligibil
itate
APL

1

Axa 1: Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

1.1
1.1.1

Măsuri menite să îmbunătăţească cunoştinţele şi să consolideze potenţialul Uman
Formare profesională (training), informare şi difuzare de cunoştinţe

1.1.2

Instalarea tinerilor fermieri

1.2

Măsuri menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să promoveze Inovaţia

1.2.1

Modernizarea exploataţiilor agricole

1.2.2

Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii

1.2.3

Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere

1.2.5
1.3

Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi
silviculturii
Măsuri de tranziţie pentru România

1.4.1
1.4.2

Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă
Înfiinţarea grupurilor de producători

1.4.3
2

Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori
Axa 2: Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural

2.1

Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole

2.1.1

Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată

2.1.2

Sprijin pentru zone defavorizate- altele decât zona montană

2.1.4

Plăţi de Agro-mediu

2.2
2.2.1

Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor forestiere
Prima împădurire a terenurilor agricole

3

Axa 3: Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale

3.1

Măsuri privind diversificarea economiei rurale

3.1.2

Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi

√

√
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3.1.3

Încurajarea activităţilor turistice

3.2

Măsură privind îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale

3.2.2

Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale

4
4.1

Axa 4:Axa LEADER
Implementarea strategiilor de dezvoltare locală

4.1.1

Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier

4.1.2

Îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural

4.1.3

Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale

4.2.1

Implementarea proiectelor de cooperare

4.3.1
4.3.1.1

Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea
teritoriului
Construcţie parteneriate public-private

4.3.1.2

Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului

√

C2. Proiecte la care s-ar putea aplica ca si Asociatie (vezi GalMM, sau alt ADI )
C3. Proiecte la care s-ar putea aplica printr-o firma la care Primaria sa fie asociat (unic sau nu ?)
D. Proiecte aplicabile la finantari transfrontaliere(2007_2013, va urma ???)
http://www.huskroua-cbc.net/ro/
Prioritatea 1.: Promovarea dezvoltării economice şi sociale
Creşterea transferului de cunoştinţe, schimbului de experienţă şi promovarea dezvoltării comune a afacerilor, a
administraţiilor locale şi a societăţii civile
Măsura 1.1: Dezvoltarea armonizată a turismului
Măsura 1.2: Crearea de condiţii mai bune pentru dezvoltarea IMM-urilor şi a afacerilor
Prioritatea 2: Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător
Îmbunătăţirea calităţii aerului, apei, solului şi resurselor forestiere şi reducerea riscurilor de daune aduse mediului
înconjurător
Măsura 2.1: Protecţia mediului, managementul şi utilizarea durabilă a resurselor naturale
Măsura 2.2: Pregătirea pentru situaţiile de urgenţă
Prioritatea 3: Creşterea eficienţei managementului la graniţă
Creşterea eficienţei managementului la graniţa cu Ucraina
Măsura 3.1: Îmbunătăţirea infrastructurii de transport în punctele de graniţă şi a echipamentului pentru control la
graniţă
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Prioritatea 4: Sprijinirea cooperării “people to people”
Îmbunătăţirea eficienţei serviciilor publice şi creşterea înţelegerii reciproce între diferitele grupuri sociale
Măsura 4.1: Cooperare instituţională
Măsura 4.2: Cooperare “people to people” la scară mică
E. Alte finantari aplicabile , Fonduri Structurale 2020

Anexe :
A1)Pagina descriptiva localitate
1. informație
Județ
Localitate
Stema localitate
Imagini prezentare localitate

2. câmp de completat
MM
Bistra
CabanaCrasna_Bistra.jpg
ParcnaturalMM_Bistra.jpg
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2. câmp de completat
Peisaj_Bistra
Comuna Bistra
Localitati apartinatoare
1. Sat BISTRA
2. Sat CRASNA VISEULUI
3. Sat VALEA VISEULUI
Informatii generale:
1. An atestare documentara: 1411
2. Relief: predominant muntos
3. Râuri principale: Tisa, Viseu, p. Crasna
4. Cel mai apropiat spital: la Viseul de Sus, 32 km
5. Cea mai apropiata cale ferata: în localitatea resedinta de comuna
SUPRAFATA 13229 ha, agricola 4440 ha, silvica, 8416 ha
Comuna Bistra, cu satele aparţinătoare - Bistra, Crasna Vişeului şi Valea
Vişeului - este un ţinut cu o străveche istorie, legat dintotdeauna prin
creaţia sa materială şi spirituală, de glia şi fiinţa neamului românesc, cu
oameni care şi-au făcut o mândrie din a păstra datinile, portul strămoşesc
şi în special limba maternă, adica limba ucrainiană.
De-a lungul istoriei, comuna Bistra, a cunoscut profunde transformări în
dezvoltarea sa economică, politică, cultural-educativă şi religioasă.
Comuna Bistra este atestată documentar din anul 1411. Ea se află în
nordul judeţului Maramureş, la 105 km distanţă de municipiul Baia Mare, la
35 km de oraşul Sighetul Marmaţiei şi la 32 de km de comunaul Vişeu de
Sus.
Are o suprafaţă de 70 kmp, cu relief muntos brăzdat de râurile Vişeu şi
Tisa - şi afluenţii Crasna, Bistra, Valea-Neagra, Luhei.
Se învecinează cu:
o

Ucraina la N,

o

Leordina şi Petrova la S-E,

o

Rona de Sus şi Lunca la Tisa la S-V

o

Repedea şi Ruscova la E.

Toate localităţile sunt asezate în bazinul râului Vişeu şi sunt înconjurate de
şirul munţilor Maramureş.
În partea de sud a comunei curge râul Vişeu, care absoarbe râurile
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2. câmp de completat
Ruscova, Crasna, Bistra, Valea-Neagra, Luhei, după care se varsă în
Tisa.
Un alt aspect al zonei ţine de peisajul de munte cu păduri de conifere şi
foioase, cu păsări şi animale salbatice foarte variate: ursul brun, cerbul
carpatin, porcul mistreţ, vulpea, bursucul, râsul, vulturul, corbul, coţofana,
piţigoiul, gaiţa şi altele.
Clima poate fi caracterizată ca o climă temperat-continentală cu nuanţe
moderate. Factorii care condiţionează clima sunt: poziţia geografică, tipul
de relief, precum şi vegetaţia.
Din punct de vedere istoric, satele comunei Bistra, posesoarele unor
bogate moşteniri şi tradiţii de istorie multimilenare, apar în documentele
istorice începand din anul 1411. Toponimia localităţilor porneşte de la
vechile nume istorice locale, astfel Bistra deriva din numele apei
curgătoare Valea Bistrei. Crasna Vişeului poartă acest nume dedus din
anumite cuvinte din limba ucrainiană, ca frumos, frumoase, frumoşi
(krasnein, krasna, krasne) şi care sunt legate tot de un râu cu numele
Crasna Frumuşeaua. Valea Vişeului este cunoscută în documente încă de
la începutul secolului al XV-lea. Denumirea derivă din doua cuvinte: râul
Vişeu şi vale.
Iniţial satele Bistra, Crasna Vişeului, Valea Vişeului, au fost considerate
localităţi aparţinând comunei Petrova.
Organizarea politico-administrativă a comunei Bistra este cunoscută
încă din anul 1411, însă există şi date din sec. al XI-lea. Bistra
devenind comună în anul 1913.

Instituția care furnizează informația

Primăria Comunei Bistra

A2)Bistra Turism
1. informaţie
Judeţ
Localitate

2. câmp de completat
MM
Bistra
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1. informaţie
Domeniu
Subdomeniu
Titlu articol
Autor articol

2. câmp de completat
Turism şi Timp liber
Obiective turistice
Turism si Timp liber
Primăria
Consiliul Judeţean Maramureş

Sumar articol

Turism şi Timp liber

Fişiere ataşate la articol
Corp articol

Obiective turistice
Parcul Natural Munţii Maramureşului
Borşa,
Moisei,Vişeul de Sus, Vişeu de Jos, Leordina, Ruscova, Repedea, Poienile de
sub Munte, Petrova, Bistra,148850ha
www.muntiimaramuresului.ro
Biserici:
Prima biserica construita din lemn in Bistra, dateaza din anul 1856. Intre anii
1960-1965 este renovata si modificata, iar in 1992, in urma unui incendiu a fost
distrusa. In Valea-Viseului prima biserica, tot din lemn a fost construita in anul
1880, iar cea din Crasna in anul 1882.
Evenimente calendaristice importante pentru localitatea si data acestora:
Hramul Bisericii Bistra - Ispas,Valea Viseului - a 3-a zi de rusalii,
Crasna - 12 iulie - Srbatoarea Sfintii Apostol Petru si Pavel,
"Mira" Mulsul oilor Bistra - prima sambata din luna mai.

A3)Bistra Istoric
1. informație
Judeţ
Localitate
Domeniu
Subdomeniu
Titlu articol
Autor articol

2. câmp de completat
MM
Comuna Bistra
Istoric
Istoric Localitate
Istoric Localitate Bistra
Primăria Bistra
Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” Baia Mare

Sumar articol

An atestare documentară: 1411

Fişiere ataşate la articol
Corp articol

MM_ Bistra_harta.jpg
Satele comunei Bistra, posesoarele unor bogate mosteniri si tradiţii de istorie
multimilenare, apar in documentele istorice incepand din anul 1411. Toponimia
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2. câmp de completat
localităţilor provine de la vechile nume istorice locale, astfel Bistra deriva din
numele apei curgătoare Valea Bistrei care izvorăste din varful muntelui Hodea.
(Hovdea)
Organizarea politico-administrativa a comunei Bistra este cunoscuta inca din anul
1411, existind date si din sec. al XI-lea.
Bistra devine comuna in anul 1913.
Crasna - Viseului devine de sine stătătoare din 1945 si functioneăza ca
unitate teritorial -administrativă, iar din 1968 intră in componenta comunei Bistra.
Valea - Viseului a avut un statut aparte. Zona de vest a localitătii a intrat in
componenta Ronei de Sus, iar partea de est, in componenta localitatii Tribusa
aflată pe teritoriul Ucrainei. In perioada anilor 1945 - 1950 localitatea a fost de
sine statatoare.

A4)Bistra Agricultura
1. informație
Judeţ
Localitate
Domeniu
Subdomeniu
Titlu articol
Autor articol

2. câmp
MM
Bistra
Agricultură
Resurse agricole/ Ramuri agricole
Resurse agricole/ Ramuri agricole
Primăria
Direcţia Judeţeană de Statistică

Sumar articol

Agricultură

Fişiere ataşate la articol
Corp articol

Resurse agricole/ Ramuri agricole
Resurse agricole
Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha 4440
Suprafata arabila - ha 520
Suprafata - pasuni - ha 1830
Suprafata - finete - ha 2090
Suprafata cultivata cu porumb boabe - ha
240
Productia totala la porumb boabe - tone 552
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1. informație

2. câmp
Suprafata cultivata cu cartofi - ha
240
Productia totala de cartofi -tone 2900
Suprafata cultivata cu legume -ha
18
Productia totala la legume -tone 103
Productia de fructe - total -tone 599
Bovine - total - la sfirsitul anului - capete 1580
Bovine in gospodariile populatiei - la sfirsitul anului
1580
Porcine - total - la sfirsitul anului - capete
1100
Porcine in gospodariile populatiei - la sfirsitul anului
1100
Ovine - total-la sfirsitul anului-capete 2391
Ovine in gospodariile populatiei - capete- la sfirsitul anului
Pasari - total - la sfirsitul anului - capete 7170
Pasari in gospodariile populatiei - la sfirsitul anului
7170

2391

Ramuri agricole
Productia de carne (sacrificari) - total - tone gr.vie
Productia de lapte de vaca si bivolita - total hl.fizic
Productia de lina - kg. fizic
5200
Productia de oua - mii buc.
864

435
22502

A5)Bistra Firme 2010...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

VIVAT SRL ...
DENCOVA SRL ...
MUNCELU SRL ...
TOPOLEU SRL ...
GLODEANU SRL ...
CUPALO SRL ...
FOCIU IMPEX SRL ...
TRANSILVANIA EXTRACT ...
M.G.A. CONST. BISTRA ...
DOREXIM CONSTR SRL ...

A6)Fisa localitate Model GALMM
Datele primariei
Persoane din primarie:

Primar: Bumbar Vasile
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Viceprimar: Duciuc Vasile
Secretar: Traista Emese
Contabil: Duiciuc Irina
Numele satelor aflate in
administratie:

Crasna-Vişeului, Bistra, Vale Vişeului

Suprafata:

13229 ha

Intravilan:

2701 ha

Extravilan:

10528 ha

Populatie:

4405

Gospodarii:

1290

Nr. locuinte:

1290

Nr. gradinite:

6

Nr. scoli:

4

Nr. licee:
Nr. universitati:
Asezarea geografica:

În partea de N a judeţului Maramureş, pe DJ 185
120 km faţă de municipiul Baia Mare
32 km faţă de oraşul Vişeu de Sus

Activitati specifice zonei:

Ocupaţia de bază a locuitorilor comunei este totuşi cultivarea pământurilor şi
creşterea animalelor şi păsărilor domestice
Suprafaţa totală a terenurilor comunei Bistra este de 13.229 ha, din care
persoanele fizice deţin 4813 h, iar 8416 ha apartin Fondului Forestier şi alte
terenuri. Se cultivă pe suprafeţe mai întinse: cartoful, porumbul, ovăzul, fasolea,
ceapa, morcov, pătrunjel, usturoi, castraveţi, dar exclusiv pentru consumul
propriu si nu pentru comert.
Numărul animalelor şi păsărilor domestice la sfârşitul anului 2001 se prezentă
astfel: bovine - 1600, cabaline - 96, ovine - 3285, caprine - 112, porcine - 15000,
păsări de curte - 64000, iepuri de casă - 120

Din cele mai vechi timpuri locuitorii se ocupau cu munci forestiere - exploatarea
şi prelucrarea lemnului
O altă preocupare este mineritul
Pentru asigurarea traiului, zeci de locuitori au lucrat şi mai lucrează în minerit, la
exploatarea minieră din Baia-Borşa, însa în urma modernizării şi restructurării în
Activitati economice principale: minerit, numărul celor ce muncesc în minerit s-a redus mult
Din vechime, mulţi locuitori ai satelor noastre lucrau ca plutaşi, taind lemnul în
păduri pe care apoi i-l transportau pe râurile Vişeului şi Tisa tocmai departe în
Ungaria şi Austria
Pentru exploatarea şi prelucrarea lemnului, în Bistra a fost construită o fabrică,
care aparţinea evreului Sainer
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La sfârşitul celui de-al doilea război mondial, aceasta fabrică a fost încendiată de
soldaţii unguri, la retragere
Tot in Bistra au funcţionat cuptoare de ardere a varului, care produs a fost
valorificat în localităţile apropiate, dar şi în Vişeu, Sighet, Satu Mare
Începând cu 1990 a dispărut sectorul de stat care a fost înlocuit cu cel privat
Locuitorii comunei lucrează atât în sectorul de stat: învăţământ, sănătate,
domenul public(primarie), telecomunicaţii, CFR, însă majoritatea lucrează în
ateliere de proprietate particulară, orientate spre prelucrarea lemnului, ateliere
de confecţionare a tâmplăriei şi materialelor de construcţie din lemn
De asemenea întreaga gamă de produse alimentare şi industriale este
comercializată de proprietari particulari

Obiective turistice:

Există un proiect prin PN.UD - Parcul Naţional Munţii Maramureşului (este situat
în nordul judeţului Maramureş, în zona localităţilor Borşa, Moisei, Vişeu de Sus,
Vişeu de Jos, Leordina, Ruscova, Repedea, Poienile de Sub Munte, Petrova şi
Bistra cu o suprafaţă de 148850 ha) din care peste 1000 de ha se află
administrativ pe teritoriul comunei Bistra
În arealul parcului există păduri virgine şi cvasivirgine
Diversitatea biologică a zonei este îmbogăţită de o serie de specii endemice,
rare în România sau Europa, nelipsind specii trecute în Lista Roşie a Europei ca
râsul, nurca, lupul, ursul, vidra, etc.
Parcul Natural Munţii Maramureşului cuprinde următoarele zone funcţionale:
Nacladovati, Zaslău-Runcu-Hlubochi, Şerban-PopIvan-Hututeanca-TomnaticSehleanu, Farcău-Vinderel-Mihăilecu-Petriceaua-Cârligătura, Piatra Socolăului,
Tarniţa-Boşolin, Lutoasa-Pecealu-Băiţa, Băiţa-Bardău-Tunel CFF-Terchila,
Comanu Mic, Izvorul Boului-Jupania, Cornu Nedeii-Ciungii Bălăsinii, Stâncăriile
Salhoi-Zâmbroslavele
Dezvoltarea acestui proiect poate genera un aflux şi mai mare de turişti
Obiectivele programului sunt:
-practicarea unui management participativ al parcului cu implicarea cât mai
multor factori interesaţi
- menţinerea interacţiunii armonioase a omului cu natura
- protejarea diversităţii habitatelor şi peisajului
- încurajarea şi consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale
populaţiei locale
- dezvoltarea ecoturismului

Evenimente locale:

Hramul bisericii - Înălţarea Domnului în Bistra
A treia zi de Rusalii, în Valea Vişeului
12 iulie, în Crasna de Sf. Pteru
"Mira la Hutuli" - Bistra în luna mai

Facilitati oferite investitorilor:

Facilităţile sunt legate tot de Parcul Naţional

Proiecte de investitii:

Elaborare de studii pentru dezvoltarea infrastructurii de transport trasfrontaliere
în comunele Bistra România şi Dilove Ukraine
Sunt în curs 3 microhidrocentrale pe pârâul Frumuşeaua satul Crasna-Vişeului
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Programul de vecinătate România-Ucraina "Elaborare de Studii pentru
Dezvoltarea Infrastructurii şi Dilove Ucraina
Modernizare DC 7 km 1,4-4,00
Consolidare DC 7 km 4,00-9,6
Reabilitare şcoli
Reparaţii drumrui comunale şi podeţe
Aducţiune de apă prin Programul "Moisei-Eco-Logic Alimentare cu apă a
localităţilor Moisei, Vişeu de Sus, Vişeu de Jos, Petrova, Leordina şi Bistra"

Anexe :
1. Zone de frontiera:
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2. Zone Montane

3. Indicele dezvoltarii sociale

Bistra 2020 Strategie Draft1 DEC2014 ; Page 130 of 147

Comuna Bistra 2014-2020
Judeţul Maramureş
www.primariabistra.ro

Bistra 2035 Centru de Excelenta Rurala/Montana

www.maramures.ro

4. Includere in zone de influenta urbane
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5. TransRegio Maramures Bucovina /Master Plan Transporturi 2014

Anexa POIM
PROIECTE MAJORE DIN SECTORUL TRANSPORT FINANŢABILE PRIN POIM ŞI
MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI (CONNECTING EUROPE
FACILITY)
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Nr.
Proiect
Crt.

1
2
3
4

5

6

7

8
9

10

11
12
13
14
15
16

Autostrada SibiuBrasov
Autostrada
Ploiesti-Comarnic
Autostrada
Comarnic-Brasov
Autostrada
Brasov-Bacau
Modernizarea
centurii existente
de sud a
Bucureştiului la
nivel de drum
expres
Drum expres
Bacau-Suceava
Drum expres
BucurestiAlexandriaCraiova
Drum expres
Suceava-Siret
Drum expres
Buzau-Focsani
Drum expres
Bacau-FocsaniBraila-GalatiGiurgiulesti
Drum expres
Turda-Halmeu
Drum expres
Gaesti-PloiestiBuzau-Braila
Drum expres
Lugoj-Craiova
Autostrada fazata
Sibiu Pitesti
Drum expres
Suceava-Botosani
Drum expres
Pascani-IasiUngheni

Notificarea/data
Data planificată
planificata de
pentru începerea
depunere la COM
implementării (an,
(an, trimestru)
trimestru)
SECTOR RUTIER

www.maramures.ro

Data
planificată a
finalizării (an,
trimestru)

Axe
prioritare

2015 trim IV

2017 trim I

2020 trim I

AP1

2016 trim I

2017 trim IV

2020 trim IV

AP1

2015 trim III

2015 trim II

2019 trim II

AP1

2017 trim I

2017 trim IV

2022 trim IV

AP1

2016 trim II

2016 trim III

2018 trim IV

AP1

2016 trim I

2016 trim III

2019 trim III

AP2

2018 trim I

2018 trim IV

2021 trim IV

AP2

2018 trim I

2018 trim II

2020 trim II

AP2

2016 trim I

2016 trim III

2019 trim III

AP2

2017 trim I

2017 trim IV

2021 trim IV

AP2

2019 trim I

2019 trim IV

2023 trim I

AP2

2019 trim I

2019 trim IV

2023 trim I

AP2

2019 trim I

2019 trim IV

2023 trim IV

AP2

2016 trim IV

2017 trim II

2021 trim II

AP1

2021 trim I

2021 trim IV

2023 trim IV

AP2

2016 trim I

2016 trim III

2019 trim III

AP1
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Nr.
Proiect
Crt.

17
18
19

20

21
22
23

24

25

26

27

28

29

Drum expres
Targu MuresPascani
Drum expres
Brasov-Pitesti
Drum expres
Bacau-Piatra
Neamt
Drum expres
Constanta-TulceaBraila (inclusiv
podul de la Braila)
VO Ramnicu
Valcea
VO Campulung
Moldovenesc
TR BrasovSighisoara-Tg.
Mures
TR A5-Sf.
Gheorghe-Baile
Tusnad-Miercurea
Ciuc-Ditrau
TR Iasi-VasluiBacau (se va
depune doar
pentru sectorul
Vaslui-Bacau)
TR Corabia Caracal Dragasani - Rm.
Valcea
TR Vatra DorneiBistrita-SaratelDej
TR IacobeniBorsa-S.
MarmatieiNegresti Oas
TR Filiasi-Tg. JiuPetrosani-HategDeva (se depune
doar pentru
Hateg-Deva)

www.maramures.ro

Notificarea/data
planificata de
depunere la COM
(an, trimestru)

Data planificată
pentru începerea
implementării (an,
trimestru)

Data
planificată a
finalizării (an,
trimestru)

Axe
prioritare

2021 trim I

2021 trim IV

2026 trim I

AP2

2021 trim I

2021 trim IV

2023 trim IV

AP2

2021 trim I

2021 trim IV

2023 trim IV

AP2

2016 trim III

2017 trim I

2021 trim I

AP2

2018 trim I

2018 trim II

2020 trim II

AP2

2018 trim I

2018 trim II

2020 trim II

AP2

2017 trim I

2017 trim II

2020 trim II

AP2

2017 trim I

2017 trim II

2021 trim II

AP2

2016 trim III

2016 trim IV

2018 trim IV

AP2

2018 trim I

2018 trim II

2020 trim IV

AP2

2017 trim I

2017 trim IV

2020 trim IV

AP2

2017 trim III

2017 trim IV

2020 trim II

AP2

2017 trim IV

2018 trim I

2021 trim I

AP2
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Nr.
Proiect
Crt.

30

31
32

TR Vaslui-BarladTecuci-Galati (se
va depune doar
pentru TecuciGalati)
Autostrada LugojDeva (Lot 2,3,4)
Autostrada SebesTurda (Lot
1,2,3,4)

www.maramures.ro

Notificarea/data
planificata de
depunere la COM
(an, trimestru)

Data planificată
pentru începerea
implementării (an,
trimestru)

Data
planificată a
finalizării (an,
trimestru)

Axe
prioritare

2016 trim I

2016 trim II

2018 trim I

AP2

2015 trim III

2016 trim I

2017 trim II

AP1

2015 trim III

2016 trim I

2017 trim III

AP1
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2.Strategia Teritoriala a Romaniei2035 vers.AUGUST 2014 : http://www.sdtr.ro/1/strategie
3. Strategia Carpatica , CONVENŢIA-CADRU PRIVIND PROTECŢIA ŞI DEZVOLTAREA
DURABILĂ A CARPAŢILOR (CONVENŢIA CARPATICĂ)
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LEGE nr. 389 din 19 octombrie 2006 pentru ratificarea Convenţiei-cadru privind protecţia
şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003,
http://www.carpathianconvention.org/

3.Strategia BISTRA , 2007_2013
4. PUG Bistra
6.Strategia jud. Maramures
7.Strategia Regiunii Nord Vest
8.PNDR 2014 2020 :
http://www.madr.ro/docs/dezvoltare-rurala/programare-2014-2020/PNDR_2014__2020_01.07.2014.pdf
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C.Legislatie : http://www.clr.ro/rep_dil_2002/rep.aspx
1.Legea 286/2006
http://www.clr.ro/rep_hBistra/L286_2006.hBistra
2. Legea nr 347/2004, Legea Muntelui
http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/08/2012-0801_legislatie_protectia_naturii_legea347din2004munte.pdf
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http://www.madr.ro/ro/programare-2014-2020-pndr/fisele-masurilor-pndr-2014-2020.html

Anexe Pomicultura/Studii /Eligibilitate Bistra
Zonare Pomicultura
http://www.madr.ro/ro/programare-2014-2020-pndr/studii-de-referinta-pentru-elaborareapndr-2014-2020.html
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a)Alun
*Notadefavorabilitate este calculata la nivelul întregiiUAT (inclusiv pentru suprafețeleforestiere). Aceasta poate suferi
modificări în urma calculării,de catre institute leabilitate,la nivelul terenurilor agricole din cadrul fiecareiUAT.
Astfel,AnexaII–Localități eligibile pentru sprijin prin SubprogramulTematicPomicol,este o variantă intermediară ce poate
suferi modificări ulterioare.
Legendă:
Notele în intervalul: 0-0,5 reprezintă o locație nefavorabilă;
Notele în intervalul: 0,5-1,5 reprezintă o locație puțin favorabilă;
Notele în intervalul: 1,5-2,5 reprezintă o locație moderat favorabilă;
Notele în intervalul: 2,5-3,5 reprezintă o locație favorabilă;
Notele în intervalul: 3,5-4 reprezintă o locație foarte favorabilă. În urma consultărilor cu specialiștii din domeniul pomicol
care au participat la realizarea studiului și în scopul utilizării eficiente a banilor europeni nota minimă pentru înființarea
plantațiilor pomicole prin intermediul STP a fost stabilită la 2,50.

Bistra 2020 Strategie Draft1 DEC2014 ; Page 138 of 147

Comuna Bistra 2014-2020
Judeţul Maramureş
www.primariabistra.ro

Bistra 2035 Centru de Excelenta Rurala/Montana

www.maramures.ro

Bistra 2020 Strategie Draft1 DEC2014 ; Page 139 of 147

Comuna Bistra 2014-2020
Judeţul Maramureş
www.primariabistra.ro

Bistra 2035 Centru de Excelenta Rurala/Montana

www.maramures.ro

Nota 2,68 reprezinta o nota eligibila pentru subprogramul pomicol/ALUN
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b)Afin

Nota 2,86 reprezinta o nota eligibila pentru subprogramul pomicol/AFIN
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Poze Bistra
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Cuvint Incheiere
Daca se intimpla toate atunci Bistra va deveni Polul de Dezvoltare Montana MODEL in Maramures !
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Anexa/ Statistici Oficiale 2002
107270 BISTRA
1 ECHIPAREA TERITORIULUI
1301 Suprafata totala - ha
1302 Locuinte existente - total -numar
1303 Locuinte in proprietate majoritara de stat - numar
1314 Locuinte in proprietate majoritar privata - numar
1304 Suprafata locuibila - total mp
1315 Suprafata locuibila - prop.majoritara de stat- mp
1316 Suprafata locuibila -prop.majoritar privata - mp
1307 Lung. simpla a retelei de distrib a apei potabile - km
Capacitatea instalatiilor de producere a apei potabilemc/zi
1319
Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilortotal-mii
1320 mc
Cantitatea de apa potabila distribuita consumatorilor-uz
1321 casnic- mii mc
2 POPULATIA
1401 Populatia totala - la 1.VII.(stabila)
1402 Populatia la 1.VII. - femei
1403 Populatia cu domiciliul in localitate la 1.VII.
1417 Populatia totala - la 1.I.(stabila)
1418 Populatia la 1.I. - femei
1404 Nascuti vii
1412 Nascuti morti
1405 Decedati - total
1406 Decedati sub un an
1413 Casatorii
1414 Divorturi
1407 Stabiliri de domiciliu in localitate
1408 Plecari cu domiciliul din localitate
Stabiliri de resedinta in localitate la 31.XII.(pana in 2000 la 1
1410 iulie)
Plecari cu resedinta din localitate la 31.XII.(pana in 2000 la 1
1411 iulie)
1415 Emigranti
1416 Imigranti
3 FORTA DE MUNCA
1500 Salariati - total - numar mediu
1514 Numar mediu salariati in agricultura
1502 Numar mediu salariati in industrie - total
1516 Numar mediu salariati in industria prelucratoare
1518 Numar mediu salariati in constructii
1519 Numar mediu salariati in comert
1520 Nr.mediu sal in transp si posta
1522 Numar mediu salariati in administratie publica
1523 Numar mediu salariati in invatamint

2002

2003

2004

2005

13229
1290
2
1288
44584
61
44523
8.5

13229
1292
2
1290
44728
61
44667
8.5

13229
1292
2
1290
44728
61
44667
8.5

13229
1296
2
1294
44931
61
44870
8.5

105

105

105

105

18

19

18

20

18

19

18

20

4406
2119
4464
4432
2142
71
1
65
1
30
3
19
82

4361
2096
4412
4395
2119
65
1
66
1
22
5
15
79

4315
2071
4354
4327
2074
56
1
42

4287
2070
4340
4305
2071
68

1
47
1
-

40
3
23
69

51
2
34
7
32
75

3

2

4

52
2

41
1

54
2
1
2005
293
1
130
130
22
10
15
8
86

2002
241

70
70
38
8
19
6
88

-

-

2003
245
1
80
80
22
10
19
6
88

2004
243
1
80
80
22
10
19
6
86
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1524 Nr.mediu sal. in sanatate si asistenta sociala
4 INVATAMINT
2101 Unitati de invatamint - total
2103 Scoli din invatamintul primar si gimnazial
2108 Copii inscrisi in gradinite
2109 Elevi inscrisi - total
2110 Elevi inscrisi in invatamint primar si gimnazial
2132 Elevi inscrisi in invatamint primar
2133 Elevi inscrisi in invatamint gimnazial
2115 Personal didactic - total
2116 Personal didactic in invatamint prescolar
2117 Personal didactic in invat.primar si gimnazial
2136 Personal didactic in invatamint primar
2137 Personal didactic in invatamint gimnazial
2122 Sali de clasa si cabinete scolare
2123 Laboratoare scolare
2124 Ateliere scolare
5 CULTURA SI ARTA
2207 Biblioteci - total - numar
2208 Biblioteci publice - numar
2209 Abonamente la radio - numar
2210 Abonamente la televiziune - numar
6 OCROTIREA SANATATII
2303 Medici - sector public - persoane
2354 din total:Medici de familiesector public-persoane
2304 Personal mediu sanitar - sector public - persoane
2344 Cabinete medicale individuale (de familie)-sector public
7 AGRICULTURA
1807 Suprafata agricola dupa modul de folosinta - ha
1808 Suprafata arabila - ha
1811 Suprafata - pasuni - ha
1812 Suprafata - finete - ha
1817 Suprafata cultivata cu porumb boabe - ha
1819 Productia totala la porumb boabe - tone
1822 Suprafata cultivata cu cartofi - ha
1824 Productia totala de cartofi -tone
1834 Suprafata cultivata cu legume -ha
1836 Productia totala la legume -tone
1840 Productia de fructe - total -tone
1842 Bovine - total - la sfirsitul anului - capete
1844 Bovine in gospodariile populatiei - la sfirsitul anului
1845 Porcine - total - la sfirsitul anului - capete
1847 Porcine in gospodariile populatiei - la sfirsitul anului
1864 Ovine - total-la sfirsitul anului-capete
Ovine in gospodariile populatiei - capete- la sfirsitul anului
1865
1852 Pasari - total - la sfirsitul anului - capete
1854 Pasari in gospodariile populatiei - la sfirsitul anului

8

8

8

8

4
4
191
568
568
263
305
71
10
61
24
37
26
4
1
2002
5
1
812
747

4
4
190
542
542
250
292
66
10
56
22
34
28
5
1
2003
5
1
808
752

4
4
193
513
513
241
272
64
10
54
23
31
28
5
1
2004
5
1
808
746

3
3
208
488
488
220
268
55
11
44
18
26
30
5
1
2005
5
1

2
2
5
3
2002
4440
520
1830
2090
240
552
240
2900
18
103
599
1580
1580
1100
1100
2391

3
3
5
3
2003
4440
520
1830
2090

3
3
5
3
2004
4440
520
1830
2090

-

-

-

2391
7170
7170

-

-

-

2
2
5
2
2005
4440
520
1830
2090
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1855 Productia de carne (sacrificari) - total - tone gr.vie
1856 Productia de lapte de vaca si bivolita - total hl.fizic
1857 Productia de lina - kg. fizic
1858 Productia de oua - mii buc.
8 INVESTITII - CONSTRUCTII
1704 Locuinte terminate - total -numar
1718 Locuinte terminate din fonduri private - numar
1706 Locuinte terminate din fondurile populatiei - numar
Autorizatii de constr.elib.pt.cladiri
1326 rezidential(excl.pt.colectivitati)-nr
Autorizatii de constr.elib.pt.cladiri
1330 rezidential(excl.pt.colectivitati)-mp
9 POSTA SI TELECOMUNICATII
2002 Abonamente telefonice (telefonie fixa) - numar

435
22502
5200
864
2002
1
1
1

-

246

2003
2
2
2

-

-

2005
4
4
4

-

-

6

-

-

658

250

2004

230

-
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