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I. Contextul strategic european, național și regional pentru perioada 

2021 - 2027 

1. CONTEXTUL STRATEGIC EUROPEAN 

Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Mărișel 2021-2027 se suprapune temporal pentru 

două cicluri de programare ale Uniunii Europene, respectiv: perioada de programare 2014-2020, care se 

va încheia efectiv doar la finalul anului 2023 (prin aplicarea mecanismului ”N+3”), respectiv perioada 

de programare 2021-2027. În plus, pandemia de Covid-19 instalată în Europa și la nivel global în 

trimestrul I 2020 va conduce, cel mai probabil, la adoptarea la nivelul U.E. de noi politici, orientate mai 

ales către contracararea efectelor economice și sociale ale acestui eveniment neprevăzut.  

Cu toate acestea, liniile directoare ale politicilor UE pentru următoarea perioadă de programare 

au fost deja stabilite: 

Politica de coeziune a UE 2021-2027 

Pentru perioada 2021-2027 se propun cinci obiective de politică: 

•   O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă; 

•   O Europă mai verde – cu emisii scăzute de carbon; 

•   O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională; 

•   O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale; 

•  O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, 

rurale și de coastă prin inițiative locale. 

De asemenea, Politica de Coeziune are în vedere și două aspecte orizontale, respectiv: 

Consolidarea capacității administrative și Cooperarea în afara zonei de program. 

În anul 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul legislativ privind 

Politica de Coeziune (PC) 2012-2027, care cuprinde: 
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• Regulamentul privind prevederile comune (CPR) - COM (2018) 375 final Propunere de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a unor 

dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european plus, Fondul 

de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, și de instituire a unor norme 

financiare aplicabile acestor fonduri, precum și Fondului pentru azil și migrație, Fondului pentru 

securitate internă și Instrumentului pentru managementul frontierelor și vize; 

• Regulamentul  privind  Fondul  european  de  dezvoltare  regională  (FEDR)  și  Fondul  

de coeziune (FC) - COM (2018) 372 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de 

coeziune; 

•   Regulamentul  privind  cooperarea  teritorială  -  COM  (2018)  374  final  Propunere  de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind dispoziții 

specifice pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) sprijinit de Fondul european de 

dezvoltare regională și de instrumentele de finanțare externă; 

• Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră - COM (2018) 373 final 

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind 

un mecanism de soluționare a obstacolelor juridice și administrative în context transfrontalier; 

•   Regulamentul privind Corpul european de solidaritate - COM (2018) 440 final Propunere 

de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a 

programului ”Corpul european de solidaritate” și de abrogare a Regulamentului privind Corpul european 

de solidaritate și a Regulamentului (UE) nr. 375/2014; 

• Regulamentul  privind  „Fondul  social  european  plus”  (FSE+)  -  COM  (2018)  382  

final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

privind Fondul social european Plus (FSE+); 

•   Regulamentul  privind  planurile  strategice  PAC  -  COM  (2018)  392  final  Propunere  

de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a 

normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în 
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carul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare 

agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 

Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013; 

• Regulamentul privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități pescărești 

(FEAM) - COM (2018) 390 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 

EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI privind Fondul european pentru afaceri maritime și activități 

pescărești și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 508/2014; 

• Regulamentul privind Fondul european de ajustare și globalizare (FEG) - COM (2018) 

380 final Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 

privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG); 

• Regulament  privind  sprijinul  pentru  reforme  -  COM  (2018)  391  final  Propunere  de 

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de instituire a 

Programului de sprijin pentru reforme. 

Regulamentul privind prevederile comune conține un set unic de norme pentru 7 fonduri UE 

implementate în gestiune partajată, respectiv: Fondul european de dezvoltare regională, Fondul de 

coeziune, Fondul social european+, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), 

Fondul pentru azil și migrație (FAMI), Fondul pentru securitate internă (ISF) și Instrumentul pentru 

frontiere externe și vize (IBMF). Comparativ cu actuala perioadă de programare, CPR nu mai acoperă  

Fondul european pentru agricultură și dezvoltare rurală (FEADR). 

Agenda 2030 pentru dezvoltare sustenabilă 

Agenda 2030 este un plan inovator, primul acord internațional care recunoaște dezvoltarea 

urbană durabilă ca o precondiție fundamentală pentru prosperitatea orașelor. Acordul cuprinde 17 

obiective de dezvoltare durabilă (SDGs) și 169 de ținte care urmăresc să fie realizate până în 2030: 

1. Fără sărăcie – Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context. 

2. Foamete  „zero” –  Eradicarea  foametei,  asigurarea  securității  alimentare,  îmbunătățirea 

nutriției și promovarea unei agriculturi durabile. 
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3. Sănătate și bunăstare – Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la 

orice vârstă. 

4. Educație de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de 

învățare de-a lungul vieții pentru toți. 

5. Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor. 

6. Apă curată și sanitație – Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei și 

sanitație pentru toți. 

7. Energie curată și la prețuri accesibile – Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri 

accesibile, într-un mod sigur, durabil și modern. 

8. Muncă decentă și creștere economică – Promovarea unei creșteri economice susținute, 

deschise tuturor și durabile, a ocupării depline și productive a forței de muncă și a unei munci decente 

pentru toți. 

9. Industrie, inovație și infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea 

industrializării durabile și încurajarea inovației. 

10. Inegalități reduse – Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și de la o țară la alta. 

11. Orașe și comunități durabile – Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie 

deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile. 

12. Consum și producție responsabile – Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile. 

13. Acțiune climatică – Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a 

impactului lor. 

14. Viața acvatică – Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a resurselor marine 

pentru o dezvoltare durabilă. 

15. Viața terestră – Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea și repararea degradării 

solului  și stoparea pierderilor de biodiversitate. 
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16. Pace, justiție și instituții eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o 

dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toți și crearea unor instituții eficiente, responsabile și 

incluzive la toate nivelurile. 

17. Parteneriate pentru realizarea obiectivelor - Consolidarea mijloacelor de implementare și 

revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă se structurează pe cei trei piloni definiți în Raportul 

Comisiei Brundtland: 

1.   Echitatea socială – prin care națiunile în curs de dezvoltare trebuie să aibă posibilitatea de a-

și satisface nevoile de bază în ceea ce privește ocuparea forței de muncă, alimentația, asigurarea 

energiei, apei și canalizării; 

2.   Creșterea economică – la nivelul națiunilor în curs de dezvoltare pentru a se apropia de 

calitatea vieții din țările dezvoltate; 

3.   Mediul – cu nevoia de a conserva și îmbunătăți baza de resurse disponibile prin schimbarea 

treptată a modului în care trebuie să se dezvolte și să fie folosite tehnologiile. 

Agenda teritorială 2030 

Propunerea pentru Agenda Teritorială 2030 prezintă două obiective majore: O Europă Justă 

(echitabilă) și O Europă Verde, precum și șase priorități pentru dezvoltarea teritoriului european în 

ansamblul său și a tuturor teritoriilor sale: 

- O Europă Justă (echitabilă) – care oferă perspective de viitor pentru toate locurile și toți oamenii 

• Europă echilibrată – dezvoltare teritorială mai echilibrată, utilizând   diversitatea 

Europei. Încurajarea cartierelor, municipalităților, județelor, regiunilor și statelor membre 

să coopereze pentru îmbunătățirea calității lucrului și a vieții. Investirea în toate teritoriile 

și consolidarea prosperității economice și a competitivității globale în toată Europa. 

Factorii de decizie de la toate nivelurile de guvernare vor fi invitați să promoveze modele 

de dezvoltare policentrică, care oferă un rol pentru toate orașele. Încurajarea decidenților 

de la toate nivelurile de guvernare să utilizeze potențialul unic al teritoriilor cu specific 
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geografic și să răspundă în mod corespunzător constrângerilor acestora, prin abordări 

integrate și cooperative. 

• Regiuni funcționale – dezvoltare locală și regională și mai puține inegalități între teritorii. 

Dialogul cu factorii de decizie din orașe de toate mărimile pentru a aplica o abordare 

integrată de guvernare pe mai multe nivele. Implicarea actorilor de la diferite nivele de 

guvernare, sectoare de politică și grupuri ale societății. Decidenții de la nivel local și 

regional își vor întări cooperarea în cadrul strategiilor pe termen lung bazate pe teritoriu 

(paced-based strategies) pentru zonele urbane, periurbane, rurale, periferice și slab 

populate și vor aborda legăturile funcționale dintre zonele învecinate. 

• Integrare  și  dincolo  de  frontiere  –  trăind  și  muncind  peste  granițele  naționale. 

Încorporarea stabilă a cooperării transfrontaliere, transnaționale și macroregionale în 

strategiile de dezvoltare naționale, regionale și locale. Cooperarea strategică 

interregională, grupările europene de cooperare teritorială, regiunile funcționale și 

acordurile juridice transfrontaliere sunt exemple de abordări stabile care facilitează 

cooperarea între diferite domenii administrative și depășesc proiectele de cooperare 

unică. Intensificarea dialogului cu factorii de decizie de la toate nivelurile pentru a 

coordona între țări, politicile sectoriale relevante la nivel național și pentru a diminua 

obstacolele existente în calea cooperării. 

- O Europă Verde – care ne protejează traiul comun și modelează procesele de tranziție a societății 

• Mediu sănătos – medii ecologice mai bune și orașe și regiuni neutre din punct de vedere 

climatic. Dezvoltarea de soluții bazate pe natură (nature-based solutions) și de rețele de 

infrastructură ecologică, care leagă ecosistemele și zonele protejate, în domeniul 

planificării spațiale și a altor politici relevante. Respectarea limitelor naturale ale traiului 

comun și creșterea rezilienței tuturor teritoriilor la impactul schimbărilor climatice. 

Concentrarea muncii pe întărirea conștientizării și abilitarea comunităților locale și 

regionale pentru protejarea, reabilitarea, utilizarea și reutilizarea mediilor (construite), 

peisajelor, culturilor și a altor valori unice. 
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• Economie circulară – economii locale puternice și durabile într-o lume globalizată. 

Sprijinirea tranziției Europei spre o economie circulară și dezvoltarea proceselor de 

simbioză industrială bazată pe teritoriu. Sprijinirea dezvoltării de strategii locale și 

regionale de economie circulară care leagă economiile locale și economiile globale. 

Încurajarea diversificării economiilor locale și a eforturilor de întărirea a capacităților de 

inovare în toate regiunile. 

• Conexiuni durabile – conectivitate digitală și fizică durabilă a teritoriilor. Inițierea unor 

dialoguri între actorii relevanți pe tema necesității unui acces corespunzător la rețele de 

internet de mare viteză și de telefonie mobilă în toate teritoriile și a nevoii unei 

infrastructuri digitale cu o amprentă scăzută de carbon. Îmbunătățirea, în continuare, a 

legăturii dintre planificarea regională și dezvoltarea rețelelor transeuropene (TEN), având 

în vedere că legarea tuturor teritoriilor cu noduri majore de transport sprijină conexiunile 

comerciale internaționale și oportunitățile de dezvoltare locală. Planificatorii spațiali și 

planificatorii din transport vor explora noi modele pentru mobilitate locală și regională, 

ca un serviciu, și vor coopera pentru accesul multimodal și ecologic la centrele urbane. 

Agenda Urbană pentru UE (Pactul de la Amsterdam, 2016) 

Principalele obiective ale Agendei Urbane, menționate în Pactul de la Amsterdam sunt: 

• urmărește  să  realizeze  întregul  potențial  și  contribuția  zonelor  urbane  la  realizarea 

obiectivelor Uniunii și a priorităților naționale aferente, respectând pe deplin principiile și 

competențele subsidiarității și proporționalității. 

• se străduiește să stabilească o abordare integrată și coordonată mai eficientă a politicilor 

și legislației UE cu impact potențial asupra zonelor urbane și, de asemenea, să contribuie 

la coeziunea teritorială prin reducerea disparităților socio-economice observate în zonele 

urbane și în regiuni. 

• se străduiește să implice autoritățile urbane în conceperea politicilor, să le mobilizeze 

pentru implementarea politicilor UE și să consolideze dimensiunea urbană în aceste 
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politici. Își propune să permită autorităților urbane să lucreze într-un mod mai sistematic 

și mai coerent pentru atingerea obiectivelor generale, prin identificarea și sprijinirea 

eforturilor de a depăși obstacolele inutile în politica UE. Mai mult decât atât, va contribui 

la realizarea unei politici UE mai prietenoasă cu mediul urban, mai eficace și mai 

eficientă. 

• nu va crea noi surse de finanțare ale UE, sarcini administrative inutile și nici nu va afecta 

distribuția actuală a competențelor legale și structurilor de lucru și luare a deciziilor și nu 

va transfera competențele la nivelul UE. 

În cadrul Agendei Urbane pentru UE au fost identificate următoarele parteneriate tematice, 

fiecare dintre acestea elaborând planuri de acțiune care urmăresc îmbunătățirea legislației, instrumente 

de finanțare și împărtășirea cunoștințelor prin diferite acțiuni, pentru a contribui la obiectivele pe termen 

lung ale Uniunii de creștere durabilă și coeziune socială, economică și teritorială: 

1. Calitatea aerului 

2. Incluziunea migranților și refugiaților 

3. Sărăcie urbană 

4. Locuri de muncă și abilități în economia locală 

5. Economia circulară 

6. Tranziția digitală 

7. Mobilitate urbană 

8. Adaptare climatică 

9. Tranziția energetică 

10. Achiziții publice 

11. Utilizarea durabilă a terenului 

12. Spații publice sigure 

13. Cultură/Patrimoniu cultural 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂRIŞEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 

16 

Obiectivul de cooperare teritorială europeană (Interreg) pentru perioada 2021-2027 

În  cadrul  obiectivului  de  cooperare  teritorială  europeană  (Interreg),  Fondul  European  de  

Dezvoltare Regională și, după caz, instrumentele de finanțare externă ale Uniunii sprijină următoarele 

cinci componente: 

1. componenta 1 - cooperarea transfrontalieră între regiunile limitrofe pentru a promova 

dezvoltarea regională integrată (se concentrează asupra frontierelor terestre) și cuprinde: 

cooperarea transfrontalieră internă și cooperarea transfrontalieră externă (cu beneficiari ai 

Instrumentului de asistență pentru preaderare (IPA), țări partenere sprijinite de Instrumentul 

de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (IVDCI) și Federația Rusă); 

2. componenta 2 - cooperarea transnațională și cooperarea maritimă pe teritorii 

transnaționale vaste sau în jurul bazinelor maritime naționale, cu implicarea partenerilor 

regionali și locali ai programelor din statele membre, din țările terțe și din țările partenere, 

precum și din Groenlanda, în vederea atingerii unui grad mai înalt de integrare teritorială; 

3. componenta 3 - cooperarea între regiunile ultraperiferice și între acestea și țări terțe 

învecinate, țări partenere sau alte teritorii sau țări și teritorii de peste mări (TTPM), pentru a 

le facilita integrarea regională în vecinătate; 

4. componenta 4 - cooperarea interregională pentru a spori eficacitatea politicii de coeziune 

prin promovarea: schimbului de experiență, a abordărilor inovatoare și a consolidării 

capacităților în ceea ce privește implementarea programelor Interreg, implementarea 

programelor din cadrul obiectivului privind investițiile pentru ocuparea forței de muncă și 

creștere economică, înființarea, funcționarea și utilizarea grupărilor europene de cooperare 

teritorială, precum și analiza tendințelor de dezvoltare în ceea ce privește obiectivele 

coeziunii teritoriale; 

5. componenta 5 - investițiile interregionale pentru inovare prin comercializarea și extinderea 

proiectelor interregionale de inovare cu potențial de încurajarea a dezvoltării lanțurilor 

valorice europene (ajută actorii implicați în strategiile de specializare inteligentă). 
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Pe lângă faptul că contribuie la cele cinci obiective de politică stabilite pentru 2021-2027, 

programele ETC vor servi două obiective specifice Interreg, unul de a sprijini consolidarea capacității 

instituționale și îmbunătățirea cooperării juridice și administrative („O mai bună guvernare a 

Interreg”), celălalt pentru a aborda probleme specifice de cooperare externă precum siguranța, 

securitatea, gestionarea trecerii de frontiere și migrația („O Europă mai sigură și mai securizată”). 

Politica agricolă și de dezvoltare rurală pentru perioada 2021-2027 

Conform regulamentelor propuse în 2018, politica agricolă comună și de dezvoltare rurală 

vizează îmbunătățirea în continuare a dezvoltării sustenabile a agriculturii, a sectorului alimentar și a 

zonelor rurale, prin intermediul celor două fonduri Fondul European pentru Garantare Agricolă 

(FEGA) și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Acestea contribuie la 

îndeplinirea următoarelor obiective generale: 

• promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat care garantează securitatea 

alimentară; 

• stimularea îngrijirii mediului și a combaterii schimbărilor climatice și contribuția la 

îndeplinirea obiectivelor Uniunii legate de mediu și climă; 

• consolidarea structurii socioeconomice a zonelor rurale. 

Obiectivele generale sunt completate de obiectivul transversal al modernizării sectorului prin 

stimularea și împărtășirea cunoștințelor, prin promovarea inovării și a digitalizării în agricultură și în 

zonele rurale și prin încurajarea adoptării acestor măsuri. În regulament sunt propuse, de asemenea, 

următoarele obiective specifice: 

• sprijinirea  veniturilor  fiabile  ale  fermelor  și  a  rezilienței  în  întreaga  Uniune,  în  

vederea îmbunătățirii securității alimentare; 

• îmbunătățirea orientării spre piață și sporirea competitivității, inclusiv punerea unui accent 

mai puternic asupra cercetării, tehnologiei și digitalizării; 

• îmbunătățirea poziției fermierilor în cadrul lanțului valoric; 
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• contribuirea la energia sustenabilă, precum și la atenuarea schimbărilor climatice și la 

adaptarea la acestea; 

• promovarea dezvoltării sustenabile și a gospodăririi eficiente a unor resurse naturale precum 

apa, solul și aerul; 

• contribuirea la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și conservarea 

habitatelor și a peisajelor; 

• atragerea tinerilor fermieri și facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale; 

• promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii economice, a incluziunii sociale și a 

dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii sustenabile; 

• îmbunătățirea răspunsului dat de agricultura UE exigențelor societale referitoare la hrană și la 

sănătate, inclusiv la alimentele sigure, hrănitoare și sustenabile, la deșeurile alimentare și la 

bunăstarea animalelor. 

Mecanismul pentru Interconectarea Europei (2021-2027) 

Programul Mecanismul pentru Interconectarea Europei are următoarele obiective specifice: 

 În sectorul transporturilor 

 Să  contribuie  la  dezvoltarea  proiectelor  de  interes  comun  referitoare  la  rețele  și 

infrastructuri eficiente și interconectate pentru o mobilitate inteligentă, durabilă și favorabilă 

incluziunii, în condiții de siguranță și securitate; 

 Să adapteze rețelele TEN-T la nevoile în materie de mobilitate militară. 

 În sectorul energetic 

 Să contribuie la dezvoltarea de proiecte de interes comun referitoare la o mai bună integrare a 

pieței interne a energiei, la interoperabilitatea rețelelor transfrontaliere și trans-sectoriale, la 

facilitarea decarbonizării și securitatea aprovizionării, precum și la facilitarea cooperării 

transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile. 
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 În sectorul digital 

 Să contribuie la instalarea unor rețele digitale de foarte mare capacitate și a sistemelor 5G, la 

sporirea rezilienței și a capacității rețelelor digitale centrale pe teritoriul UE, corelându-le cu 

teritoriile învecinate, precum și la digitalizarea rețelelor de transport și energie. 

De asemenea, prezintă 40 de inițiative concrete privind infrastructura și serviciile de transport de 

implementat în următorul deceniu. Inițiativele sunt corelate cu următoarele obiective de atins până în 

anul 2050: 

• Eliminarea autoturismelor cu combustibili convenționali din orașe; 

• Reducerea în ansamblu cu 60% a emisiilor generate de activitatea de transport. 

Programul Europa Digitală pentru perioada 2021-2027 

Programul are următoarele obiective generale: să sprijine transformarea digitală a economiei și a 

societății europene și să aducă beneficii cetățenilor și întreprinderilor europene. Programul va 

consolida capacitățile Europei în domenii-cheie ale tehnologiilor digitale prin implementarea acestora 

pe scară largă, respectiv va extinde difuzarea și adoptarea acestora în domenii de interes public și de 

către sectorul privat. 

Programul va avea cinci obiective specific și obiective operaționale corespunzătoare: 

• Obiectivul specific nr. 1: calculul de înaltă performanță 

• Obiectivul specific nr. 2: inteligența artificială 

• Obiectivul specific nr. 3: securitatea cibernetică și încrederea 

• Obiectivul specific nr. 4: competențele digitale avansate 

• Obiectivul specific nr. 5: dezvoltarea, utilizarea optimă a capacităților digitale și 

interoperabilitatea 
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Politici UE în domeniul energiei până în 2030 

Țintele stabilite pentru 2030 în cadrul politicii energetice sunt: 

• Gaze cu efect de seră - o reducere de 40% a emisiilor de gaze cu efect de seră comparativ cu 

nivelurile din 1990; 

• Energii regenerabile - cel puțin 32% consum de energie regenerabilă, cu o clauză de revizuire 

ascendentă pentru 2023; 

• Eficiență energetică - o țintă indicativă pentru o îmbunătățire a eficienței energetice la 

nivelul UE de cel puțin 32,5%, continuând ținta de 20% pentru 2020; 

• Piața internă de energie - sprijinirea finalizării pieței interne a energiei prin atingerea țintei 

de 10% de interconectare a energiei electrice până în 2020, în vederea atingerii a 15% până 

în 2030; 

Politica UE în domeniul schimbărilor climatice 

Propune ca și obiectiv pe termen lung (2050) reducerea emisiilor cu 80-95% comparativ cu 

nivelul din 1990. Strategia UE privind adaptarea la schimbările climatice include măsuri precum: 

utilizarea unei cantități mai mici de apă, adaptarea regulamentelor privind construcțiile, construcții 

împotriva inundațiilor, dezvoltarea unor culturi adaptate unor condiții de secetă. 

Drumul către o economie neutră din punct de vedere climatic necesită acțiuni comune în șapte 

domenii strategice: 

• Eficiență energetică; 

• Implementarea de surse regenerabile; 

• Mobilitate curată, sigură și conectată; 

• Industrie competitivă și economie circulară; 

• Infrastructură și interconectări; 

• Bio-economie și scurgeri naturale de carbon; 
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• Captarea și stocarea carbonului pentru a face față emisiilor rămase; 

Pactul ecologic european (European Green Deal) 

Obiectivele propuse în cadrul acestui pact sunt: 

• Sporirea nivelului de ambiție al UE în materie de climă pentru 2030 și 2050; 

• Furnizarea de energie curată, sigură și la prețuri abordabile; 

• Mobilizarea sectorului industrial pentru o economie curată și circulară; 

• Construirea și renovarea clădirilor într-un mod eficient din punct de vedere energetic și din 

• punctul de vedere al utilizării resurselor; 

• Accelerarea tranziției către o mobilitate durabilă și inteligentă; 

• „De  la  fermă  la  consumator”:  conceperea  unui  sistem  alimentar  echitabil,  sănătos  și 

ecologic; 

• Conservarea și refacerea ecosistemelor și a biodiversității; 

• Reducerea poluării la zero pentru un mediu fără substanțe toxice; 

• Mobilizarea cercetării și încurajarea inovării; 

• Activarea educației și a formării profesionale. 

Politica UE în domeniul IMM-urilor 

Pentru următoarea perioadă în cadrul Politicii UE în domeniul IMM-urilor Comisia Europeană 

va derula noi inițiative care vizează șapte obiective strategice: 

1.   Să permită IMM-urilor să lucreze într-un mediu juridic și administrativ modern 

• regulile trebuie să fie suficient de flexibile să permită inovația, noi modele de afaceri și 

transformarea digitală; 

• legislația    trebuie    să    evite    ca    IMM-urile    să    suporte    sarcini    administrative 

disproporționate. 
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2.   Să realizeze o piață unică prietenoasă cu IMM-urile 

• îmbunătățirea accesului IMM-urilor la informații despre piețe și reglementări; 

• să simplifice procedurile administrative necesare pentru operarea transfrontalieră; 

• combaterea barierelor datorate implementării proaste și neaplicării legislației pieței unice; 

• asigurarea faptului că activitatea legislativă națională nu generează noi bariere în calea 

comerțului; 

• adoptarea unor reguli UE care reflectă realitățile unei noi generații de produse în care 

bunurile, serviciile și tehnologiile digitale funcționează împreună. 

3.   Să ajute IMM-urile să se internaționalizeze în afara UE 

• viitoarele acorduri de comerț liber ar trebui să includă un capitol pentru IMM-uri; 

• strategia UE de acces la piețe ar trebui să se concentreze pe IMM-uri; 

• îmbunătățirea serviciilor UE în domeniul internaționalizării IMM-urilor. 

4.   Să sprijine IMM-urile în transformarea lor digitală 

• coordonarea inițiativelor naționale de digitalizare; 

• dezvoltarea unui program de digitalizare a Europei; 

• întărirea securității cibernetice, stabilirea unor standarde comune pentru infrastructura 

digitală și creșterea investițiilor în instruirea personalului. 

5.   Să sprijine IMM-urile în eforturile lor de inovare 

• întărirea ecosistemelor de cercetare și inovare; 

• crearea unui cadru pentru o piață UE prietenoasă cu inovarea, în care guvernele să 

acționeze ca și clienți care lansează produsele și sistemele inovatoare legate de tranziția 

energetică, economia circulară, etc. 
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6.   Să îmbunătățească accesul IMM-urilor la finanțare 

• îmbunătățirea piețelor de capital și a cadrului de reglementare pentru finanțarea IMM-

urilor; 

• UE ar trebui să încurajeze dezvoltarea de surse alternative de finanțare; 

• băncile ar trebui să ia în considerare și elemente calitative atunci când evaluează cererile 

de creditare pentru IMM-uri. 

7.   Să îmbunătățească accesul IMM-urilor la competențe, talente și consultanță externă 

• îmbunătățirea accesului IMM-urilor la o forță de muncă calificată; 

• asigurarea accesului antreprenorilor la instrumente care ajută la dezvoltarea abilităților lor 

pentru asumarea responsabilităților lor sociale; 

• reforma pieței muncii. 

O nouă agendă europeană pentru cultură (2018) 

Noua agendă are trei obiective strategice, cu dimensiuni sociale, economice și externe: 

1.   Dimensiunea socială - valorificarea potențialului culturii și al diversității culturale pentru 

coeziunea și bunăstarea socială; 

2.   Dimensiunea economică - sprijinirea creativității bazate pe cultură în domeniul educației, al 

inovării, al creării de locuri de muncă și al creșterii; 

3.   Dimensiunea externă - consolidarea relațiilor culturale internaționale. 

4.   Acțiuni transversale 

• Protejarea și valorificarea patrimoniului cultural; 

• Digital4Culture - strategie pentru a valorifica propunerile din domeniul drepturilor de 

autor, al audiovizualului și al radiodifuziunii. 
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Politica UE în domeniul turismului 

Își propune să mențină Europa pe primul loc ca și destinație și, în același timp, să maximizeze 

contribuția industriei la creștere și ocupare și să promoveze cooperarea între statele membre UE, în 

special prin schimbul de bune practici.  

În cadrul Comunicării Comisiei Europene ”Europa, destinația turistică nr. 1 la nivel mondial – 

un nou cadru politic pentru turism în Europa” au fost identificate patru acțiuni prioritare: stimularea 

competitivității în sectorul turismului european, promovarea dezvoltării unui turism sustenabil, 

responsabil și de calitate ridicată și consolidarea imaginii Europei ca o colecție de destinații sustenabile 

și de înaltă calitate. 

O agendă europeană reînnoită pentru cercetare și inovare – șansa Europei de a-și modela viitorul 

Noua Agendă prezintă o serie de acțiuni concrete care să aprofundeze capacitatea de inovare 

a Europei și să ofere o prosperitate durabilă. Acțiuni și etape propuse în cadrul Agendei sunt: 

1. Asigurarea investițiilor publice esențiale și stimularea investițiilor private 

2. Adaptarea cadrelor de reglementare la inovare 

3. Transformarea Europei într-un lider în inovarea creatoare de piață 

4. Stabilirea misiunilor de cercetare și inovare la nivelul întregii UE 

5. Sprijinirea diseminării rapide a inovării și a adoptării în întreaga Uniune 

6. Investiții în competențe la toate nivelurile și capacitarea universităților europene pentru a 

deveni mai antreprenoriale și interdisciplinare 

Fondul Social European + (FSE+) 

FSE+ sprijină următoarele obiective specifice în domeniile de politică ale ocupării forței de 

muncă, educației, incluziunii sociale și sănătății, contribuind astfel la obiectivul de politică intitulat „O 

Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale” (https://eur- 

lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018PC0382&from=EN): 
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- îmbunătățirea accesului la piața muncii pentru toate persoanele în căutarea unui loc de 

muncă, în special pentru tineri, șomerii de lungă durată și persoanele inactive, promovarea 

desfășurării de activități independente și a economiei sociale; 

- modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să 

anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și 

personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața 

muncii; 

- promovarea participării femeilor la piața muncii, a unui echilibru mai bun între viața 

profesională și cea privată, inclusiv accesul la servicii de îngrijire a copiilor, a unui mediu de 

lucru sănătos care să reducă riscurile la adresa sănătății, a adaptării la schimbare a 

lucrătorilor, a întreprinderilor și a antreprenorilor și a îmbătrânirii active și în condiții bune 

de sănătate; 

- îmbunătățirea calității, a eficacității și a relevanței pentru piața muncii a sistemelor de 

educație și formare, pentru a sprijini dobândirea de competențe-cheie, inclusiv de 

competențe digitale; 

- promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, 

precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la 

educația și îngrijirea copiilor preșcolari, continuând cu educația și formarea generală și 

profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul 

adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru toți; 

- promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a oportunităților flexibile de 

perfecționare și reconversie profesională pentru toți, ținând seama de competențele digitale, 

anticipând mai bine schimbările și noile cerințe în materie de competențe pe baza nevoilor 

pieței muncii, facilitând tranzițiile profesionale și încurajând mobilitatea profesională; 

- favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de șanse și participarea activă și a 

îmbunătăți capacitatea de inserție profesională; 
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- promovarea   integrării   socioeconomice   a   resortisanților   țărilor   terțe   și   a  

comunităților marginalizate, cum ar fi romii; 

- creșterea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și cu prețuri 

accesibile; modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la 

protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a rezilienței sistemelor de 

sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung; 

- promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excluziune 

socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 

- reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență materială de bază 

persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri auxiliare. 

Bună guvernanță pentru politica de coeziune. Consolidarea capacității administrative  

Documentul în legătură cu gestionarea politicii de coeziune: 

• Sprijinirea capacității administrative se referă la asigurarea structurilor corespunzătoare, a 

resurselor umane, a sistemelor și instrumentelor necesare, adică asigurarea faptului că 

responsabilitățile și sarcinile sunt clar atribuite și personalul este motivat și are competențele 

cerute pentru a gestiona fondurile. De asemenea, instituțiile trebuie să aibă la dispoziție 

instrumentele corespunzătoare (sisteme IT, manuale, regulamente etc.), care să le facă mai 

puțin vulnerabile; 

• Guvernanța   include   asigurarea   interacțiunii   și   coordonării   cu   părțile   interesate   și 

responsabilizarea politicienilor și managerilor pentru   performanță, protejarea împotriva 

corupției și a conflictelor de interese și promovarea transparenței. 

Acțiuni prioritare propuse în document sunt: 

• Instrumente (toolbox) pentru stimularea capacității; 

• Instruire și sprijin adaptate; 

• Proceduri de calitate și parteneriate.  
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2. CONTEXTUL STRATEGIC NAȚIONAL 

Propuneri arhitectură Programe Operaționale 2021-2027 

Conform Acordului de Parteneriat pentru perioada 2021-2027 la nivelul României se propune 

următoarea arhitectură a programelor operaționale aferente implementării politicii de coeziune la nivel 

național: 

1. Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD) 

2. Programul Operațional Transport (POT) 

3. Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF) 

4. Programul Operațional Sănătate (POS) 

5. Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO) 

6. Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială (POIDS) 

7. Programul Operațional de Tranziție Justă (POTJ) 

8. Programele Operaţionale Regionale – implementate la nivel de regiune (8 POR) 

9. Programul Operațional Asistenţă Tehnică (POAT) 

La acestea se vor adăuga la nivel național: 

1. Programul Acvacultură și Pescuit (PAP) – finanțat din FEPAM 

2. Programul Național Strategic (PNS) – finanțat din FEADR 

3. Programul Interreg Next România – Republica Moldova 

4. Programul Național Fondul azil, migrație și integrare 

5. Programul Național Fondul securitate internă 

6. Programul Național Instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vizelor 

Legătura dintre propunerile naționale și cele cinci obiective de politică ale Politicii de coeziune 

stabilite la nivelul UE pentru perioada 2021-2027 e prezentată în tabelul de mai jos:  
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Domeniu Obiectiv specific Priorități de investiții naționale/regionale 

OP 1 – O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și 

inteligente 

Cercetare – 

dezvoltare și 

inovare 

Dezvoltarea 

capacităților de 

cercetare, dezvoltare 

și inovare, atât în  

organizațiile de 

cercetare (institute                

de cercetare și 

institute de 

învățământ 

superior), cât și în 

întreprinderi 

Creșterea capacității organizațiilor CDI românești de a se 

integra în Spațiul European de Cercetare, creșterea 

participării românești la programele europene, precum și 

parteneriate și proiecte de cooperare interregionale și 

internaționale, aliniate domeniilor RIS3. 

Crearea unui sistem atractiv de inovare în economie, 

pentru toate tipurile de inovare, prin creșterea gradului de 

colaborare dintre organizațiile CDI și întreprinderi la nivel  

național  și  regional,  inclusiv  prin  investiții  în 

infrastructurile proprii ale organizațiilor de CDI/ 

întreprinderilor din domenii de specializare inteligentă, 

pentru a dezvolta nișe de specializare inteligentă la nivel 

național. 

Îmbunătățirea procesului de transfer tehnologic de la 

organizațiile de CDI către IMM-uri prin consolidarea 

capacității CDI, inclusiv a întreprinderilor și promovarea 

colaborării între Institutele Naționale CDI/ institute de 

învățământ superior și mediul de afaceri (pentru trecerea 

de la idee la piață), dar și între întreprinderile mari și 

IMM-uri, precum și prin crearea/dezvoltarea structurilor 

de transfer tehnologic și serviciilor. 

Continuarea dezvoltării și utilizării de infrastructuri mari 

CDI, de relevanță la nivel european și global, ca 

instrumente pentru transfer tehnologic. 
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Dezvoltarea  oportunităților  de  afaceri  prin  utilizarea 

rezultatelor  din  cercetare  și  creșterea  numărului de 

întreprinderi inovatoare, creșterea numărului de 

cercetători și investiții pentru trecerea de la concept la 

produs, sprijinirea dezvoltării și utilizării clusterelor cu 

accent pe exploatarea inovativă și completarea verigilor 

lipsă din cadrul lanțului de valoare. 

Creșterea succesului și performanței proiectelor de CDI 

prin identificarea mix-ului de intervenții, a necesarului de 

formare asociat specializărilor inteligente și dezvoltarea 

capacităților administrativ. 

Susținerea  implementării  mecanismelor  de  economie 

circulara în companiile românești. 

Digitalizare 

 

Utilizarea 

digitalizării, în 

beneficiul 

cetățenilor, al 

companiilor și al 

guvernelor 

Creșterea gradului de digitalizare al proceselor, produselor 

și serviciilor publice prin continuarea digitalizării 

proceselor și serviciilor publice aferente infrastructurilor 

critice (cum ar fi fiscalitate, pensii), evenimentelor de viață 

(EV) rămase neacoperite din perioada 2014-2020 ș.a., 

asigurarea interoperabilității și a securității cibernetice, 

precum și prin creșterea gradului de digitalizare în 

domeniile educație, cultură și ocupare. 

Digitalizarea în educație prin creșterea gradului de 

digitalizare în domeniu, atât în ceea ce privește 

evenimentele de viață aferente, cât și în ceea ce privește 

utilizarea digitalizării ca instrument pentru învățare și 

creștere a gradului de cultură. 

Îmbunătățirea  procesului  guvernamental  de  luare  a 

deciziilor prin sisteme și soluții informatice complexe prin 

ameliorarea cadrului de interoperabilitate la nivelul 

serviciilor publice. 
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Digitalizarea administrației și serviciilor publice la nivel 

local (siguranța publică, servicii și utilități publice, 

monitorizare  energie,  mediu,  iluminat  public,  sisteme 

GIS - intervenții de tip smart-city). 

Transformarea  digitală  a  companiilor  prin  adoptarea 

tehnologiilor și instrumentelor digitale care conduc noi 

modele de afaceri, sprijin pentru dezvoltarea Hub-urilor 

Inovative Digitale (DIH). 

Digitalizarea în învățământul preuniversitar, profesional și 

tehnic/dual și universitar prin crearea și dezvoltarea unor 

platforme digitale, baze de date și biblioteci virtuale pentru 

studenți, live streaming, etc.. 

IMM-uri 

 

 

Impulsionarea 

creșterii și 

competitivității 

IMM-urilor 

Introducerea investițiilor tehnologice (inclusiv tehnologii 

IT&C, IoT, automatizare, robotică, inteligență artificială), 

a investițiilor pentru servicii și echipamente necesare 

pentru transformarea digitală a IMM-urilor, precum și 

susținerea la nivel regional a Hub-urilor Inovative Digitale. 

Suport  pentru  dezvoltarea  și  implementarea  de  noi 

modele de afaceri pentru IMM-uri, în special pentru 

internaționalizare, sprijinirea clusterelor, sprijin pentru 

crearea de noi întreprinderi și trecerea de la stadiul de 

start-up la cel de scale-up. 

Stimularea  accesului  la  finanțare  al  IMM-urilor  prin 

utilizarea Instrumentelor Financiare. 

Cercetarea 

medicală 

Intervenții în 

cercetarea din 

domeniul medical 

Acțiuni  dedicate  cercetării  și/sau  utilizării  clinice:  ex. 

producție de plasmă sau derivate, producție de vaccinuri 

Cercetare în domeniul bolilor transmisibile/ netransmisibile 

(ex. combaterea cancerului). 

Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în 

domeniul genomicii. 
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Digitalizarea în 

medicină 

Intervenții pentru 

digitalizare în 

domeniul medical 

Refacere   și   modernizare   sistem   informatic   (CNAS), 

Observatorul național pentru date în sănătate, soluții 

digitale în infrastructura din sănătate (ex.: digitizare 

internă și externă a instituțiilor medicale), uniformizarea 

fluxurilor informaționale. 

OP 2 – O Europă mai verde 

 

Energie 

Eficiență energetică 

Sprijinirea marilor întreprinderi, respectiv a IMM-urilor, în 

acțiunile de îmbunătățire a eficienței lor energetice, prin 

proiecte demonstrative și de eficientă energetică în IMM-

uri  și  măsuri  de  sprijin adiacente și proiecte de eficiență 

energetică în întreprinderile mari și măsuri de sprijin 

adiacente. 

Îmbunătățirea eficienței energetice în clădiri publice și 

rezidențiale,  inclusiv  prin  utilizarea  unor  surse 

alternative de energie, precum și consolidarea clădirilor, în 

funcție de riscurile identificate. 

Îmbunătățirea eficienței energetice în domeniul încălzirii 

centralizate pe baza de combustibili alternativi/SACET de 

condominiu. 

Sisteme și rețele 

inteligente de 

energie 

Promovarea   utilizării   de    echipamente    și   sisteme 

inteligente pentru asigurarea calității energiei electrice. 

Implementarea de soluții digitale pentru localizarea/ 

izolarea defectelor  și realimentarea cu energie în mediul 

rural și urban. 

Măsuri de creștere a adecvanței SEN prin investiții în 

soluții de flexibilitate. 

Implementarea de soluții privind stocarea energiei “behind 

the meter”. 
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Apă și apă 

uzată  

Apă și apă uzată 

 

Construirea și reabilitarea rețelelor de canalizare și 

construirea/reabilitarea/modernizare (treaptă terțiară) a 

stațiilor de epurare a apelor uzate care asigură colectarea și 

epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări 

mai mari de 2.000 i.e., inclusiv soluții pentru un 

management adecvat pentru tratarea nămolurilor rezultat 

în cadrul procesului de epurare a apelor uzate; sisteme 

individuale adecvate de tratare a apelor uzate pot fi 

finanțate, în cadrul proiectelor regionale integrate de apă 

uzată, ca soluții tehnice aplicate punctual și justificat, la 

nivelul anumitor aglomerări, ulterior stabilirii și 

implementării cadrului legal și metodologic de către 

autoritățile responsabile la nivel național. 

Construirea și reabilitarea de sisteme de captare și 

aducțiune, stații de tratare, rețele de transport și distribuire 

a apei destinate consumului uman în contextul proiectelor 

integrate de apă și apă uzată. 

Măsuri necesare pentru eficientizarea proiectelor și 

sustenabilitatea investițiilor (automatizări, SCADA, GIS, 

contorizări, măsuri privind implementarea 

managementului activelor, etc.). 

Pregătirea și gestionarea proiectelor de investiții de apă și 

apă uzată. 

Consolidarea capacității actorilor implicați în sector. 

Managementul 

deșeurilor 
Economie circulară 

Investiții în extinderea sistemelor de colectare separată atât 

în ceea ce privește colectarea din poartă în poartă a 

deșeurile reciclabile și a biodeșeurile, dar și colectarea 

deșeurile textile și deșeurile periculoase menajere 

(echipamente   mobile   de   colectare,   mașini   pentru 

colectarea separată, infrastructura suport pentru 
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colectarea, transportul deșeurilor și stocarea temporară, 

inclusiv centre de colectare prin aport voluntar). 

Investiții privind valorificarea materiala a deșeurilor (stații 

de sortare, stații de compostare și instalații de digestie 

anaerobă). 

Investiții privind instalații de tratare a deșeurilor reziduale, 

inclusiv îmbunătățirea instalațiilor TMB existente. 

Investiții  individuale  suplimentare  pentru  închiderea 

depozitelor de deșeuri neconforme. 

Întărirea capacității instituționale a actorilor din sector 

(MMAP, ANPM, UAT, ADI-uri, ANRSC) în vederea 

accelerării tranziției spre economia circulară. 

Biodiversitate Biodiversitate 

Îmbunătățirea accesului administratorilor/custozilor 

siturilor  Natura  2000  la  servicii  de  asistență  tehnică 

specializată pentru elaborarea sau revizuirea Planurilor de  

management  a  siturilor  Natura  2000/Planuri  de acțiune 

pentru specii, pentru toate tipurile de habitate (inclusiv cele 

din mediu marin), prioritate la finanțare având planurile de 

management ale siturilor aflate în arealul proiectelor de 

infrastructură. 

Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și 

habitatelor prin măsuri de conservare specifice prevăzute în 

planurile de management al siturilor Natura 2000, planuri 

de acțiune pentru specii și, după caz, a ecosistemelor 

degradate și a serviciilor furnizate în afara ariilor naturale 

protejate. 

Facilitarea accesului autorităților si entităților cu rol în 

managementul biodiversității la servicii de asistență 

tehnică, cercetare și echipamente pentru îmbunătățirea 

nivelului de cunoaștere a biodiversității și a ecosistemelor 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂRIŞEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 

34 

(ex. realizarea de studii științifice) și consolidarea 

capacitații de management al rețelei Natura 2000 și al altor 

arii naturale protejate de interes național. 

Poluarea 

aerului 
Calitatea aerului 

Dotarea  Rețelei  Naționale  de  Monitorizare  a  Calității 

Aerului cu echipamente noi, prin înlocuirea sau 

actualizarea echipamentelor existente de măsurare a 

poluanților uzate din punct de vedere moral și tehnic, astfel 

încât să se continue conformarea cu cerințele de asigurare 

și controlul calității datelor și de raportare a RO la CE, 

conform prevederilor directivelor europene. 

Riscuri 
Managementul 

riscurilor 

Amenajarea  complexă  a  bazinelor  hidrografice  prin 

utilizarea infrastructurii verzi sau prin adaptarea, 

construirea ori reabilitarea infrastructurii existente de 

gospodărire a apelor și îmbunătățiri funciare adaptate la 

noile practici UE, inclusiv cele privind asigurarea 

conectivității laterale și/sau transversale a râului. 

Dezvoltarea infrastructurii de monitorizare, avertizare și 

alarmare a fenomenelor hidro-meteorologice severe 

(inundații și secetă) pentru evaluarea și gestionarea 

durabilă a resurselor naturale, inclusiv activități în scopul 

conștientizării publice. 

Consolidarea capacității administrative pentru asigurarea 

implementării  directivelor europene în domeniu. 

Continuarea măsurilor de limitare a efectelor negative ale 

eroziunii costiere. 

Sprijinirea  măsurilor  pentru  sistemul  de  gestionare  a 

riscurilor, inclusiv creșterea rezilienței la nivel național și 

adaptarea continuă la realitatea operațională. 

Poluarea 

solurilor 
Situri contaminate 

Sprijinirea   procesului   de   inventariere   și   investigare 

preliminară și detaliată a siturilor Potențial contaminate, (în 
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principal prin dezvoltarea unei baze de date și a unei 

platforme GIS care să permită actualizarea permanentă. 

Remedierea   siturilor   contaminate   orfane   aflate   în 

proprietatea autorităților publice sau puse la dispoziția 

acestora de către proprietar, asigurarea calității factorilor 

de mediu, în vederea protejării sănătății umane și 

mediului, inclusiv monitorizare postremediere a acestora.. 

 

Spații urbane 

degradate 

Regenerare urbană 

Regenerarea spațiilor urbane degradate prin investiții în 

infrastructura verde în zonele urbane și/sau reconversia 

funcțională a acestora . 

Transporturi Mobilitate urbană 

Dezvoltarea infrastructurii urbane curate (infrastructuri de   

transport,   ciclism,   material   rulant, combustibili 

alternativi). 

Dezvoltarea unor culoare de mobilitate. 

Realizarea de infrastructuri specifice pentru combustibili 

alternativi . 

Dezvoltarea și modernizarea rețelei de transport public de 

metrou în regiunea București Ilfov. 

Dezvoltarea   transportului   metropolitan   precum   și 

îmbunătățirea calității serviciilor pe calea ferata prin 

asigurarea unor mijloace de transport ecologice pentru 

transportul călătorilor, precum și infrastructură pentru 

transportul public, sisteme inteligente de transport pentru 

transport public, ciclism și infrastructură de transport 

pietonal, dezvoltarea și optimizarea sistemelor de transport 

public, inclusiv: modernizarea, extinderea liniilor de 

tramvai, achiziționare, modernizare material rulant 

(tramvaie), achiziționare troleibuze, autobuze, modernizare, 

echipare depou, e-ticketing. 
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Acvacultură 
Pescuit și 

acvacultură 

Sprijinirea activităților de pescuit durabile din punct de 

vedere economic, social și al mediului. 

Promovarea activităților sustenabile de acvacultură. 

Promovarea marketingului, calității și valorii adăugate a 

produselor  din  pescuit  și  din  acvacultură,  precum și 

procesarea acestor produse. 

OP 3 – O Europă mai conectată prin creșterea mobilității și conectivitatea TIC regională 

Conectivitate 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport, în 

special pe rețeaua 

principală, precum 

și conexiunea 

regiunilor la rețeaua 

TEN-T prin 

realizarea 

variantelor 

ocolitoare și a 

racordurilor lipsă, 

care va permite o 

mai bună 

interconectare a 

regiunilor, dar și a 

României cu alte 

State Membre 

Creşterea  accesibilităţii  regiunilor  și  populației  prin 

construcția/modernizarea rețelei rutiere și feroviare, la 

standarde europene, în special la nivelul rețelei TEN-T. 

Finalizarea   tronsoanelor   rutiere   inițiate   anterior   și 

continuarea investițiilor în dezvoltarea rețelei TEN-T 

centrale  și  globale  pentru asigurarea accesibilității la 

piețele internaționale. 

Reabilitarea și modernizarea drumurilor naționale care 

asigură conectivitatea zonelor cu o accesibilitate redusă. 

Realizarea de legături rutiere secundare reabilitate și nou 

construite către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T 

(drumuri județene), inclusiv de tip descărcări autostradă. 

Îmbunătățirea sistemului de management al infrastructurii 

rutiere și a condițiilor de siguranță. 

Finalizarea investițiilor inițiate pe tronsoanele feroviare 

care asigură conectivitatea cu piețele internaționale, în 

coordonare cu proiectele propuse spre finanțare în CEF, 

îmbunătățirea condițiilor de management și control al 

traficului feroviar; implementarea unui mixt de măsuri de 

reformă și optimizare a serviciilor. 

Creșterea atractivității transportului naval prin 

îmbunătățirea condițiilor de navigație prin investiții în 

infrastructura portuară și prin investiții în căi navigabile. 
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Creșterea atractivității transportului intermodal pentru 

atragerea unui volum crescut de mărfuri manipulat în 

terminale intermodale (inclusiv în porturi). 

OP 4 – O Europă mai socială prin implementarea Pilonului european al drepturilor sociale 

Educație 

Educație 

Investiții pentru îmbunătățirea accesibilității, calității și 

caracterului abordabil, din punctul de vedere al costurilor, 

ale educației și îngrijirii copiilor preșcolari, inclusiv ale 

infrastructurii aferente. 

Investiții pentru a preveni abandonul școlar timpuriu, 

prin introducerea: unei abordări centrate pe elev, pentru 

copiii expuși acestui risc, a unor programe „A doua șansă”, 

flexibile, dar și a unor servicii relevante de consiliere și 

orientare profesională, concomitent cu îmbunătățirea 

competențelor cadrelor didactice, astfel încât să poată să 

acorde atenția necesară copiilor din grupurile 

vulnerabile/dezavantajate. 

Investiții pentru a ameliora calitatea educației și formării 

profesionale, astfel încât să se adapteze evoluțiilor 

înregistrate pe piața forței de muncă, inclusiv formările 

necesare și furnizarea de echipamente specifice. 

Investiții pentru a sprijini dezvoltarea unor metode și 

tehnici de predare inovatoare și eficace 

Infrastructura 

educațională 

Îmbunătățirea  accesului  la  educație  prin  construire/ 

reabilitare/modernizare/dotare pentru toate tipurile de 

instituții de educație (preșcolar, învățământ primar, 

secundar, terțiar centre de educație și formare 

profesională/învățământ dual, etc.). 

Ocupare 
Accesul pe piața 

muncii 

Integrarea tinerilor pe piața muncii 

Asigurarea accesului la ocupare pentru categoriile 

vulnerabile, inclusiv creșterea ocupării femeilor. 
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Dezvoltarea culturii antreprenoriale, sprijinirea 

antreprenoriatului și a economiei sociale. 

Dezvoltarea mecanismelor  de anticipare a competențelor și 

de monitorizare a politicilor active de ocupare. 

Dezvoltarea dialogului social și implicarea partenerilor 

sociali în implementarea politicilor de ocupare, inclusiv 

prin creșterea capacității acestora. 

Asigurarea  unui  mediu  de  lucru  sigur  și  sănătos  și 

promovarea îmbătrânirii active. 

Creșterea participării la învățarea pe parcursul întregii 

vieți pentru asigurarea tranzițiilor pe piața muncii și a 

mobilității profesionale a angajaților. 

Sănătate Sănătate 

Investiții pentru construirea spitalelor regionale și 

infrastructuri spitalicești noi cu impact teritorial, inclusiv: 

implementarea planului de tranziție, acțiuni de 

instituționalizare/bugetare a spitalelor regionale, acțiuni de 

operaționalizare a spitalelor regionale, elaborarea și 

implementarea planului de formare a personalului. 

Dotarea și/sau modernizarea infrastructurii: cabinetelor 

medicilor de familie, a centrelor/compartimentelor unde se 

furnizează servicii de asistență medicală comunitară, în care 

se furnizează servicii de asistență medicală școlară, inclusiv 

servicii de asistență stomatologică. 

Dotarea/ extinderea/ modernizarea/ reabilitarea 

infrastructurii   publice: a unităților sanitare/altor structuri 

publice care desfășoară activități medicale de tip 

ambulatoriu, a centrelor regionale de screening (ex. cancer 

mamar, cancer colorectal, cancer col uterin, etc.). 

Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze 

creșterea accesibilității și eficacității serviciilor de asistență 

medicală primară și integrarea cu serviciile de asistență 

medicală comunitară. 
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Servicii de reabilitare, paliație și îngrijiri pe termen lung 

adaptate  fenomenului  demografic  de  îmbătrânire  a 

populației și profilului epidemiologic al morbidității. 

Investiții în infrastructură și servicii care vizează: unitățile 

sanitare dedicate serviciilor esențiale pentru afecțiuni 

complexe; structurile sanitare care au atribuții în 

prevenirea, controlul, diagnosticul și supravegherea bolilor 

transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii, controlul și 

supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor 

implicate în sănătatea publică; sistemul național de 

transfuzii, inclusiv a infrastructurii de testare a sângelui 

și/sau procesare a plasmei. 

Implementarea de programe de screening populațional/ 

diagnosticare și tratament al stadiilor incipiente în special 

pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile. 

Măsuri privind diagnosticarea precoce și/sau tratament, 

precum și creșterea capacității de îngrijire medicală a 

pacientului critic prenatal/ neonatal/ postneonatal. 

Măsuri destinate controlului infecțiilor asociate actului 

medical 

Măsuri   destinate   creșterii   eficacității   serviciilor   de 

laborator. 

Incluziune 

socială 

Sprijinirea 

incluziunii și 

promovarea 

dreptului la 

demnitate socială 

Acoperirea nevoii de servicii sociale primare î n  mediul 

rural (rețele de asistenți sociali, servicii sociale pentru 

îngrijirea persoanelor vârstnice, rețea de asistență medicală 

comunitară). 

Extinderea rețelei de servicii de îngrijire de zi (inclusiv 

servicii de recuperare și respiro pentru copiii cu dezabilități), 

pentru copiii aflați în risc de separare de familii și pentru 

persoanele adulte cu dezabilități. 
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Creșterea capacității serviciilor de îngrijire a persoanelor 

vârstnice la domiciliu pentru mediul urban, centrelor de 

găzduire și de integrare pentru migranți, serviciilor pentru 

victimele violenței domestice și ale traficului de persoane. 

Dezvoltarea  unei  rețele  de  suport  pentru  persoanele 

vârstnice izolate/fără susținători legali și dezvoltarea de 

programe de voluntariat la nivel local. 

Sprijinirea    autorităților    locale    pentru    clarificarea 

situației juridice a așezărilor informale, pentru diagnoza 

socială în cadrul comunității și pentru nevoia de locuire în 

cazul calamitaților și pentru punerea în aplicare a 

strategiilor DLRC. 

Dezvoltarea  rețelei  de  servicii  pentru  persoanele  cu 

adicții și persoanele fără adăpost, pentru sprijinirea 

persoanelor post-detenție, de suport pentru încadrarea 

persoanelor cu dezabilități, de servicii mobile de recuperare 

pentru persoanele cu dezabilități. 

Crearea  serviciilor  de  suport pentru asistarea deciziei 

pentru persoanele cu capacitate restrânsa de exercițiu. 

Sprijinirea   persoanelor   cu   dezabilități   în accesarea 

echipamentelor și tehnologiilor asistive, a familiilor 

monoparentale, a participării copiilor școlari în tabere de 

creație/sportive. 

Consilierea și orientarea tinerilor în proces de 

dezinstituționalizare și a copiilor cu probleme legate de 

comportament. 

Asigurarea de ajutor material sub forma de alimente, 

produse igiena, pachet pentru copil și masă caldă pentru 

persoanele dezavantajate. 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂRIŞEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 

41 

Creșterea  calității  serviciilor  sociale  prin asigurarea 

specializării/ perfecționării  specialiștilor  din  domeniul 

social. 

Dezvoltarea infrastructurii de locuințe sociale în mediul 

urban. 

Dezvoltarea  infrastructurii  de  servicii  de  recuperare 

pentru veterani. 

Dezvoltarea unei infrastructuri specifice pentru protejarea 

memoriei victimelor Holocaustului și promovarea 

nondiscriminării. 

OP 5 – O Europă mai aproape de cetățeni prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a zonelor 

urbane, rurale și de coastă și a inițiativelor locale 

Dezvoltare 

urbană 

Dezvoltare     

urbană 

integrată 

Investiții în municipiile reședință de județ, inclusiv zonele 

funcționale, cu scopul de a consolida capacitatea de 

planificare și coordonare pentru gestionarea investițiilor 

urbane integrate, pentru a genera creștere economică, 

inovare  și  productivitate,  precum și pentru  a asigura 

accesul la noi locuri de muncă și servicii publice de bază la 

nivel local, în linie cu potențialul de creștere al acestora și 

în baza unei abordări personalizate. 

Investiții în zonele urbane de mici dimensiuni (municipii și 

orașe), inclusiv zonele funcționale, pentru asigurarea unui 

standard de viață minim acceptabil pentru toți cetățenii și 

creșterea rezilienței și potențialului de dezvoltare a acestora.  

Investiții  în  regenerarea  fizică  și  securitatea  spațiilor 

publice urbane . 

Patrimoniu       

și turism 

 

Investiții în 

Investiții   în   infrastructura   turistică,   inclusiv   în   noi 

tehnologii, dezvoltarea unei rețele de destinații turistice 

competitive, precum și creșterea calității serviciilor. 
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patrimoniul 

cultural, natural 

și turism 

Investiții  de  conservare  și  restaurare  a  patrimoniului 

cultural (cetăți medievale, mănăstiri și biserici, centre 

etnografice, monumente arheologice, case memoriale, alte 

măsuri de recunoaștere a valorilor naționale, etc.). 

Dezvoltare 

teritorială 

integrată 

Dezvoltare 

teritorială 

integrată 

Continuarea   implementării   Strategiei   Integrate   de 

Dezvoltare Durabilă a ITI Delta Dunării și implementarea 

Strategiei ITI Valea Jiului. 

Finanțarea strategiilor DLRC pentru comunități urbane 

cu peste 20.000 de locuitori. 
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3. CONTEXTUL REGIONAL 

 

Planul de Dezvoltare Regională Nord-Vest 2021-2027 se afla la momentul elaborării prezentei 

strategii în etapa de pregătire, fiind disponibile versiuni de lucru ale analizei economico-sociale, 

analizelor SWOT și strategiei de dezvoltare regională (mai 2020). 

Viziunea dezvoltare a regiunii (versiunea draft a strategiei din luna mai 2020) este: Regiunea 

Nord-Vest va fi un spațiu competitiv, durabil și incluziv, unde îți vei dori să locuiești, să lucrezi și 

să investești. Obiectivul general este: Derularea în regiune a unei dezvoltări echilibrate printr-un 

proces de creștere economică durabil, favorabil incluziunii sociale, care să conducă la creșterea 

standardului de viață și reducerea decalajelor de dezvoltare intra și inter regionale. 

Astfel, pare să existe o coerență la nivelul planificării regionale, în contextul în care viziunea 

formulată în Planul de Dezvoltare Regională (PDR Nord-Vest) pentru perioada 2014-2020 (care este 

în   vigoare   până   la   momentul   actualizării   următorului   document   strategic   regional),   este 

următoarea: În anul 2022 Regiunea Nord-Vest va fi un loc mai atractiv pentru a investi, a lucra și a 

locui! 

Prioritățile ș i  obiectivele specifice ale regiunii, conform versiunii draft (mai 2020) a strategiei 

de dezvoltare regională Nord-Vest 2021-2027 sunt: 

P.1. Dezvoltarea unei economii competitive: 

O.S. 1.1. Stimularea capacităților de inovare-cercetare și promovarea adoptării tehnologiilor 

avansate 

O.S. 1.2. Sprijinirea înființării de noi firme, competitive și sustenabile, în domenii de interes local 

și regional 

O.S. 1.3. Îmbunătățirea competitivității firmelor prin creșterea productivității în domenii cu 

valoare adăugată 

O.S.  1.4.  Îmbunătățirea  competitivității  prin  creșterea  accesului  la  serviciile  tehnologiei 

informației și comunicațiilor 
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O.S. 1.5. Creșterea competitivității și sustenabilității industriilor culturale și creative 

O.S. 1.6. Creșterea competitivității economice în mediul rural 

O.S. 1.7. Sprijinirea valorificării potențialului turistic existent 

P.2. Dezvoltarea capitalului uman: 

O.S. 2.1. Creșterea ocupării în rândul grupurilor vulnerabile și a tinerilor 

O.S. 2.2. Îmbunătățirea accesului și participării la educație și formare de calitate 

O.S. 2.3. Creșterea accesului la un act și sistem medical de calitate, eficient, modern 

O.S. 2.4. Combaterea sărăciei și promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale și 

urbane aflate în declin 

P.3. Protejarea mediului și optimizarea utilizării resurselor:  

O.S. 3.1. Sprijinirea și promovarea eficienței energetice 

O.S. 3.2. Promovarea managementului durabil al apei 

O.S. 3.3. Promovarea tranziției către economia circulară 

O.S. 3.4. Promovarea adaptării la schimbările climatice și prevenirea riscurilor 

O.S. 3.5. Îmbunătățirea protecției și conservării biodiversității și reducerea poluării 

P.4. Dezvoltarea unei infrastructuri moderne, inteligente, reziliente și durabile 

O.S. 4.1.   Creșterea accesibilității, conectivității și siguranței prin realizarea de investiții în 

infrastructura de transport 

O.S. 4.2.  Îmbunătățirea accesului la infrastructura de comunicații de mare viteză 

O.S.  4.3.  Reducerea  emisiilor  de  carbon  prin  realizarea  și   implementarea  planurilor  de 

mobilitate urbană 
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O.S. 4.4. Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul urban, prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

O.S. 4.5. Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul rural, prin realizarea de investiții în 

infrastructura locală 

Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Nord-Vest (RIS 3) stabilește un număr de 6 

domenii de specializare inteligentă ale regiunii, respectiv: 

• Agro-alimentar 

• Textile și noi materiale avansate 

• Biotehnologii 

• Mediu și Energie 

• Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (IT&C) 

• Turism pentru stil de viață sănătos 

Prioritățile orizontale pentru specializarea regională sunt: 

P.1. Dezvoltarea competențelor de inovare în rândul noilor generații: 

1.1 Promovarea parteneriatelor între instituțiile de învățământ regionale pentru sincronizarea 

ofertei de pregătire cu nivelul actual al inovării în domeniile prioritare smart 

1.2. Facilitarea schimburilor între elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi și firmele inovatoare 

din sectoarele prioritare smart 

1.3  Promovarea  parteneriatelor  cu instituțiile  de  învățământ regionale  pentru  dezvoltarea 

activităților extrașcolare, promovarea creativității și atitudinii inovative 

P.2. Sprijinirea întreprinderilor inovative din Regiunea Nord-Vest: 

2.1. Sprijin pentru transformarea ideilor inovative în idei de afaceri 
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2.2. Dezvoltarea(crearea, extinderea, dotarea și acreditarea) infrastructurilor de TT și PST și a 

competențelor personalului propriu acestora pentru a diversifica oferta de servicii de transfer 

tehnologic și a comercializa rezultatele cercetării 

2.3. Sprijin pentru implementarea de către IMM inovative a unor instrumente financiare 

2.4. Sprijin pentru implementarea de către IMM și clustere a unor investiții directe pentru 

dezvoltarea tehnologica, a economiei durabile și incluzive 

P.3 Sprijinirea inițiativelor de clusterizare și internaționalizare 

3.1. Crearea și consolidarea rețelelor de afaceri și a clusterelor regionale 

3.2. Promovarea cooperării interregionale (în special Platformele Tematice S3) și 

internaționalizarea afacerilor  

3.3. Atragerea investițiilor străine directe în domenii prioritare smart 
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II.  Profilul comunității 

1. AȘEZARE GEOGRAFICĂ 

Comuna Mărişel este situată într-o zonă 

naturală încântătoare, pe un platou înalt al Munţilor 

Gilăului, la o altitudine de 1150-1250 m, 

reprezentând o poartă de intrare dinspre Cluj-

Napoca în Munţii Apuseni. 

Comuna este situată în nord-vestul judeţului 

Cluj, la o distanţă de 51 km faţă de reşedinţa de 

judeţ, Cluj-Napoca, respectiv la o distanţă de 44 km 

faţă de oraşul Huedin, oraş important al judeţului 

Cluj. 

Comuna Mărişel se învecinează la sud cu 

comuna Măguri-Răcătău (graniţa fiind Defileul Răcătăului, cunoscut şi sub denumirea de Împărăţia lui 

Zamolxe şi apoi prin Valea Someşului Rece), la nord cu comuna Râşca, prin Valea Someşului Cald, la 

est se învecinează cu comuna Gilău, iar la vest cu comuna Beliş. 

Comuna Mărişel reprezintă o aşezare rurală, unde gospodăriile sunt răsfirate în lungul văilor şi 

drumurilor şi pe culmile domoale, ca în zonele de deal. Comuna este formată dintr-un singur sat, cu 

cinci cătune în componenţa sa, întinzându-se pe o suprafaţă de 85,94 kmp şi având o populaţie de 1.488 

locuitori, conform Recensământului din 2011. 

Vatra satului nu poate fi definită foarte bine datorită caracteristicii de risipire a localităţii. 

Comuna Mărişel este alcătuită din sate risipite, denumite şi cătune sau crânguri: La Coliba  Mâţului, 

Copcea, Mărgineni, Zmida, Bărăganii, Ţiganu, Prepuşeşti, Mituleşti, Bizeşti, Ciumeşti, Scrindei, 

Tăcărneşti, La Prigoană, Ruseşti, Râteşti, Măcăreşti, Cărămbeşti, Ileşti, Andrăşeşti, Dobreşti, Boreşti, 

Dânceşti, Porcari, Pleşeşti, Icobeşti, Buteşi şi Indreşti. Majoritatea grupurilor de case au primit 

denumirea după capul primei familii care s-a aşezat în acel loc (Mariş – Mărişel, Stan – Stăneşti, Roşu – 

Poziţionarea comunei Mărişel în cadrul 

judeţului Cluj  
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Roşeşti, Rus – Ruseşti, Indrei – Indreşti, Macarie – Macareşti, Cărăuţa – Cărăuţeşti, Bora - Boreşti), dar 

şi după caracteristica principală a locului (Frântura, Coliba, Râteşti). 

Zona centrală a comunei este Mărişel-Stăneşti, unde se găsesc Primăria, Biserica, Şcoala 

Pelaghia Roşu, Muzeul Satului, dispensarul uman, dispensarul veterinar, postul de poliţie, magazine şi 

alte unităţi de turism şi alimentaţie. 

Cele 630 de gospodării existente în comună sunt cât de cât grupate în 5 cătune: Mărişel – Mărişel 

– 171, Mărişel – Copcea – 143, Mărişel – Stăneşti – 130, Mărişel – Costeşti – 125, Mărişel – Ruseşti – 

61, dar şi acestea pot fi la rândul lor reîmpărţite în crânguri, ca cele de la Zmida, La Ceacani, Măcăreşti, 

Pârâul Porcului, Criteni, Indreşti, La Prigoană, Ileşti, Boreşti, La Coliba Mâţului, Poiana Ijeşti. 

În zona Fântânele, în locuri izolate, se întâlnesc gospodării sezoniere, grupate în nămaşe. La 

începutul lunii iulie, în fiecare an, ţăranii urcă la aceste colibe, case foarte simple, de obicei cu pământ 

pe jos, cu ferestre minuscule şi cu acoperiş de paie sau ţigle de lemn. Aici, în mijlocul pădurilor de 

molid, ei “muntăresc” până la începutul lui septembrie cu toate animalele, neavând în sat culturi agricole 

cu excepţia unor parcele de cartofi. 

Comuna Mărişel este considerată o zonă defavorizată, fiind o localitate de tip rural profund 

(periferic), iar gradul de sărăcie al comunei este mediu. 

 

 Panoramă din Mărişel 
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2. ISTORIC 

În “Dicţionarul istoric al localităţilor din Transilvania”, prima menţionare documentară a 

Mărişelului datează din anul 1805. Cu toate acestea, primele date despre Mărişel şi oamenii săi apar, în 

alte documente, încă din secolele XVI-XVII, în legătură cu Cetatea Gilăului. În anul 1784, Mărişelul 

avea 822 de locuitori. 

Contextul spaţial al aşezării a determinat în mare parte istoricul Mărişelului, fiind o zonă 

distinctă populată a Apusenilor, situată la peste 1200 m altitudine. Spre deosebire de zonele de șes şi a 

marilor oraşe, zona de munte reprezintă un mediu diferit de civilizaţie, muntele a reprezentat un refugiu 

din calea soldaţilor, a altor populaţii sau chiar a legii, constituind totodată şi sursa de existenţă a 

populaţiei moţeşti din punct de vedere al ocupaţiilor principale: păscutul vitelor şi prelucratul 

scândurilor, grinzilor, confecţionarea de obiecte gospodăreşti. Evoluţia din cele mai vechi timpuri a 

aşezării a pornit de la sistemul măietoare-mutătură, specific tuturor satelor moţeşti, prin care satele urcă 

tot mai sus la munte, măietoarea fiind gospodăria stabilă, iar mutătura o colibă făcută în munte, folosită 

în timpul deplasării cu vitele şi care în timp au devenit măietori stabile. În timpul înfiinţării domeniului 

Abrudului, locuitorii din centrul Ţării Moţilor formată din Câmpeni, Râul Mare (Horea şi Albă de azi), 

Râul Mic (Avram Iancu şi Vidra), moţii, care până atunci erau oameni liberi, s-au trezit peste noapte 

iobagi, ceea ce i-a determinat să migreze. 

Formarea satelor Măguri, Mărişel, Râşca pe domeniul Bánffy se explică prin vechea ocupaţie a 

moţilor de a paşte vitele. Ei devin o problemă pentru familia cu acelaşi nume, care îi răscumpără şi îi 

face jeleri. Ca mărişenii, măgurenii şi o parte din râşcani se trag din centrul zonei moţeşti, după cum 

arată şi numele de familie aflate într-un urbariu al cetăţii Gilău, din 1727, care înscrie fugarii din munţi: 

Roşu, Rus, Mariş, Purcel, Hetea, Bogdan, Vâtcă, Stan, Robă, Safta. Cei cu origini din Vidra s-au aşezat 

mai mult în Măguri, iar cei din Albac în Mărişel. 

În istoria Mărişelului au existat câteva momente de referinţă, care au marcat profund evoluţia 

acestei aşezări rurale situată în Munţii Gilăului şi considerată drept “poarta de intrare” în Munţii 

Apuseni. În 1782 se semnalează la Mărişel prezenţa lui Vasile Ursu Nicula, cunoscut ca Horea, refugiat 

aici după incidentul de la Câmpeni. În ajunul răscoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan, la data de 4 martie 
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1784, conform unui protocol şpanal al domeniului de sus al Zlatnei, alţi apropiaţi ai lui Horea ajung să 

se refugieze la Mărişel; printre aceştia, patru ţărani din Râul Mare: Dumac Nicula, Petru Nicula (fraţii 

lui Horea), Simion Trif şi Cârstea Nicula care se aflau “în munţii comitatului Cluj, la Mărişel”. 

Anul 1849 a fost unul dintre cele mai importante momente din istoria Mărişelului. În acel an au 

avut loc trei confruntări între armatele ungare şi mărişeni. Prima confruntare a avut loc la 1 februarie pe 

înălţimea “Vârful Bătrâna”, unde 1200 de honvezi au fost întorşi din drum de centuria Mărişelului, 

condusă de centurionul (căpitanul) Indrei Roşu. A doua confruntare a fost la 12 martie pe înălţimea 

Grohotu, unde în sprijinul bărbaţilor s-au alăturat şi femeile conduse de Pelaghia Roşu, mama lui Indrei 

Roşu, şi unde cei 1600 de honvezi au fost înfrânţi. Ultima confruntare a avut loc în zilele de 5 şi 6 iulie 

pe platoul Fântânele, unde moţii conduşi de Indrei Roşu şi mama sa, Pelaghia Roşu, sub directa 

îndrumare a tribunilor Nicolae Corcheş şi Ioan Olteanu, au învins oastea formată din 3000 de luptători, 

în confruntări fiind omorât şi comandantul Paul Vasvary, trei căpitani şi 850 de honvezi. Victoria 

categorică a moţilor a determinat întreruperea definitivă a încercărilor maghiare de a pătrunde în Munţii 

Apuseni pentru a-i anexa Ungariei. 

În timpul primul război mondial, 229 de bărbaţi au fost înrolaţi în armata austro-ungară şi trimişi 

pe fronturile româneşti sau ungureşti, unii în nordul Italiei, unii în Serbia sau Galiţia, 31 dintre ei murind 

la datorie. Oribilul măcel de la Beliş, din 7-8 noiembrie 1918, a însemnat sfârşitul în chinuri groaznice şi 

pentru 7 mărişeni. În cadrul Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia din 1 Decembrie 1918, când s-a 

proclamat unirea Transilvaniei cu Patria Mamă, Mărişelul a fost reprezentat de şase membri, în frunte cu 

primarul de atunci, Iosif Mariş. 

În cel de-al doilea război mondial, Mărişelul şi-a dat tributul său prin cei 258 de bărbaţi trimişi 

pe câmpul de luptă, dintre care un număr însemnat, de circa 40 de persoane, şi-au pierdut viaţa pe front. 

În august-septembrie 1944, mărişenii împreună cu locuitorii satelor învecinate au contribuit decisiv la 

eliberarea nord-vestului Transilvaniei. Regimul comunist a lăsat de asemenea urme adânci şi suferinţă în 

rândul mărişenilor. Mai întâi în 1951, când un număr de 11 locuitori, participanţi la Revolta de la Beliş, 

au fost arestaţi şi închişi, apoi în perioada 1952-1956, când un număr de patru familii, împreună cu 

copiii lor, au fost deportaţi în Bărăgan pe motiv că ar fi fost chiaburi. 
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3. CLIMA 

Clima din comuna Mărişel este strâns legată de altitudinea şi formele de relief din zonă. Astfel, 

clima este specifică regiunii montane, cu veri moderate şi ierni friguroase, bogate în zăpadă. Clima din 

zona Munţilor Apuseni este una temperat-continentală de tranziţie, cu influenţe oceanice. 

Prima zăpadă se aşează în a doua jumătate a lunii noiembrie şi ține de multe ori până în aprilie, 

acesta fiind un atu pentru practicarea jocurilor şi sporturilor de iarnă. 

Relieful înalt determină o climă specific montană, cu o temperatură medie anuală de +4 grade C. 

Luna ianuarie este cea mai friguroasă, cu o medie -5 grade C, iar luna iulie cea mai călduroasă, cu media 

cuprinsă între 10-16 grade C. 

Circulaţia generală a maselor este din sector vestic. Această circulaţie explică  şi amplitudinile 

termice anuale mai mici decât în Carpaţii Meridionali sau Orientali. Aceeaşi influenţă vestică determină 

căderea unor cantităţi mai mari de precipitaţii în vestul comunei (1000-1200 mm anual) şi pe versanţii 

cu expunere vestică dinspre comuna Beliş. 

4. RESURSE PRIMARE ȘI SECUNDARE 

4.1. Resurse hidrografice 

Resursele de apă dulce ale României sunt reduse faţă de media europeană şi nu au o repartiţie 

spaţială şi temporală uniformă. Calitatea acestora este mai puţin afectată în prezent de consumul de 

îngrăşăminte din agricultură şi mai mult de infrastructura precară a sistemelor de canalizare şi epurare a 

apei din spaţiul rural. 

La nivelul judeţului Cluj, reţeaua hidrografică este reprezentată de râurile Someşul Mic, inclus 

aproape integral în cuprinsul judeţului, Crişul Repede şi Arieşul Inferior, lacuri naturale şi iazuri (Cătina 

Popii I şi Popii I, Geaca, Ţaga etc.) şi de lacurile de interes hidroenergetic Beliş- Fântânele, Tarniţa şi 

Gilău. Unele dintre aceste obiective hidrografice de interes judeţean se găsesc şi pe teritoriul comunei 

Mărişel. 
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Astfel, la graniţa dintre Mărişel, Râşca şi Beliş, a fost construit Barajul Fântânele, în faţa căruia 

s-a format lacul de acumulare cu acelaşi nume, care se întinde în partea stângă şi pe teren mărişelean. 

Apa acumulată aici este dirijată spre Centrala Hidroelectrica Mărişel, iar de aici revine la suprafaţă în 

apropiere de vărsarea Văii Leşului. În aval, pe o distanţă de 8 km se acumulează într-un lac nou numit 

Tarniţa, jumătate din acesta aflându-se de asemenea pe pământ mărişelean. 

La sud, pe Valea Răcătăului, la graniţa cu comuna Măguri-Răcătău, s-a amenajat lacul de 

acumulare Răcătău de unde apa este dirijată în lacul de la Fântânele. Astfel, aşezarea montană Mărişel 

are părţi de sat sub trei lacuri de acumulare, fapt care i-a schimbat geografia şi clima, ocupaţiile unor 

localnici, dar a apărut şi interesul pentru turism al multora din afară. 

Comuna este străbătută de mai mulţi afluenţi de dreapta ai Someşului Cald, care creează văi de o 

frumuseţe sălbatică: Gherghel, Bologului, Dărăbeşti, Scrideiului, Crişan, Leşului, Ijar. Spre sud, Valea 

Răcătăului adună mai puţine pâraie, începând cu cel de la Fântânele, pârâul Huşchi, pârâul Bisericii, 

apoi pârâul Bătrânii, al Caselor, Râpii. 

4.2. Flora și faună 

Relieful şi clima muntoase permit etajarea distinctă a vegetaţiei în această parte de Apuseni. În 

etajele joase întâlnim păduri de foioase, cu predominanţă făgete (Fagus silvatica), dar şi gorun (Quercus 

sesilliflora) şi stejar (Quercus robur), apoi amestec de făgete şi răşinoase, iar peste 1000 de metri 

altitudine domină molidul (Picea). Sus, pe platou, întâlnim jnepeni (Pinus mugo), ienuperi (Juniperus 

communis) şi tufe de afini (Vaccinium myrtillus), merişori şi întinse pajişti subalpine primare şi 

secundare alcătuite din rogoz alpin (Carex), păruşcă, toporişcă, rugină (Juncus effusus) şi ienupăr pitic. 

Componenta floristică este caracterizată de genţiana-cupa (Gentiana acaulis), strugurii ursului 

(Arctostaphillos uva-ursi), sângele voinicului (Nigritella rubra), săpunariţa galbenă (Saponaria 

bellidifolia), sânzienele (Galium mollugo), brânduşa de toamna (Colchicum autumnale), ghiocelul 

(Galanthus nivalis).  

Pădurile comunei se întind pe o suprafaţă de 4034 ha din suprafaţa comunei la care se adaugă 

1178 ha de păşuni împădurite, ceea ce înseamnă aproximativ 60% din suprafaţa totală a comunei, 

situând-o din acest punct de vedere în fruntea comunelor din judeţ. Pădurea este administrată  de trei 
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ocoale silvice: Someşul Rece cu 721 ha, Beliş cu 585 ha şi Gilău cu 2697 ha păduri propriu-zise şi 4478 

ha păşuni împădurite. Brigada silvică din Mărişel gestionează acest patrimoniu verde prin trei cantoane: 

Dobruş, Grinzi şi Măguriţa. 

Pădurile de pe pantele abrupte ale văilor Someşului Cald şi Răcătăului au şi rol însemnat de 

protecţie antierozională, pe lângă cel de sursă de materie primă şi nu în ultimul rând de plămân verde, 

dătător de oxigen, linişte şi relaxare. 

Pe rocile cuarţoase ale văilor se dezvoltă ferigile şi muşchii, precum şi mlaştinile de turbă numite 

şi tinoave sau molhaşuri, uneori cu molizi piperniciţi şi scoruşi (Sorbus). De asemenea sunt prezente şi 

laptele câinelui (Euphorbia), fraga de pădure (Fragaria vesca), arbuşti de păducel (Crataegus), alun 

(Corylus), sânger (Cornus sanguinea), crinii de pădure (Lilium martagon), lalelele pestriţe (Tulipa) şi 

liliacul sălbatic (Syringa josikea). 

În zona Fântânele s-au dezvoltat crângurile, deşi solurile sunt brun acide sărace şi cu o fertilitate 

naturală scăzută. În zonele joase, pe văile Răcătăului şi Someşului Cald, mai ales la Roşeşti întâlnim şi 

plopul (Populus), arinul negru (Alunus glutinosa), murul (Rubus caesius), brusturul (Arctium lappa), 

urzica (Urtica dioica). 

Fauna zonei este bogată şi se compune din diferite specii de păsări şi animale: pasărea de stâncă 

numită şi brumăriţa (Prunella), cinteza (Fringilla coelebs), fluturaşul de stâncă (Tichodroma muraria), 

veveriţa (Sciurus vulgaris), nevăstuica (Mustela nivalis), corbul (Corvus corax), bufniţa (Bubo bubo). 

În etajul pădurilor de conifere este prezent cocoşul de munte, ciocănitoarea neagră, mierlele 

negre. Pădurile şi tufişurile păşunilor subalpine şi alpine adăpostesc: mistreţi (Sus scrofa), râşi (Lynx 

lynx), lupi (Canis lupus), vulpi (Vulpes vulpes), iepuri (Lepus europaeus) şi urşi (Ursus arctos). 

Apele repezi de munte precum şi cele liniştite ale lacurilor de acumulare oferă condiţii pentru 

diferite specii de peşte: cleni, mrene, lipani, lostriţe şi mult râvniţii păstrăvi-curcubeu. 
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4.3. Solul 

Regiunea în care este situată comuna Mărişel este o regiune cu soluri brun-acide sărace şi cu o 

fertilitate naturală scăzută. 

Din punct de vedere geologic, subsolul comunei are aceeaşi structură ca restul Munţilor Gilăului, 

fiind constituit din granite şi roci metamorfice sub formă de şisturi cristaline care se pot observa foarte 

bine în profilele malurilor tăiate de Someşul Cald în zona Fântânele – Gura Leşului. Dispunerea unei 

bare de calcare carbonifere în partea de sud-est, coroborată cu acţiunea de eroziune exercitată de factorii 

externi, a dus la apariţia unor pitoreşti sectoare de chei pe Valea Răcătăului şi de minicascade. 

Din punct de vedere al tipurilor de rocă prezente în Munţii Gilău aceştia sunt alcătuiţi pe lângă 

şisturile cristaline, de formațiunile calcaroase, de unde şi multitudinea fenomenelor carstice (peşteri, 

chei, coline, lapezuri şi sohodoluri). Sunt intens mineralizaţi, bogaţi în metale şi nemetale. 

5. ORGANIZAREA SPAȚIALĂ 

5.1. Încadrarea în teritoriu și așezarea geografică 

Localizată în nord-vestul judeţului Cluj, comuna Mărişel este aşezată pe un platou înalt din 

componenţa Munţilor Gilăului, la o altitudine de 1150-1250 m. Anumite forme de relief, numite de 

localnici dealuri, ajung însă şi la altitudini mai mari: Dealul Fântânele – 1341 m, Dealul Copcei – 1289 

m, Dealul Arsurii – 1238 m. 

Văzut de pe Dealul Fântânele, relieful se înfăţişează cu suprafeţe uşor ondulate şi culmi rotunjite, 

dar în alte zone ale comunei pot fi observate şi văi adânci, cu versanţi abrupţi, cu ape repezi şi baraje în 

miniatură, mai ales în partea de nord şi sud. Someşul Cald a sculptat în trupul pietros al pământului, 

făurindu-şi o albie plină de cotituri, mici cascade şi zbateri, începând din apropierea locului numit 

Grinduri şi creând un splendid defileu, numit Cheile Someşului Cald, cu o înclinare a văii de 300m şi o 

lungime de 13 km. Energia de relief în Valea Someşului Cald atinge 650 m, iar în Valea Răcătăului 

550m. 
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5.2. Infrastructura de transport 

În mediul rural, drumurile constituie ruta de transport cea mai importantă, dar calitatea şi în 

general dezvoltarea acestora şi a traficului sunt încă departe de a îndeplini standardele europene. 

Modalităţile de acces în Mărişel sunt dinspre Cluj-Napoca, prin comuna Gilău, pe DJ 107P, DJ 

107T şi din Huedin, prin comuna Beliş, pe DJ 107P şi în continuare pe DJ 108. La doar 34 km de 

Mărişel, prin localitatea Gilău, trece şoseaua naţională DN1-E60 şi Autostrada Transilvania, care 

facilitează legăturile rutiere atât cu restul ţării, cât şi cu importante centre urbane şi rurale din Europa. 

Reţeaua de transport rutier a comunei este completată de o serie de drumuri comunale: DC 1, DC2, 

DC3, DC 4, DC 5, DC 6, DC 7, DC 8, DC 9, DC 10, DC 10B, DC11, DC 12. În total, la nivelul 

comunei Mărişel există în prezent 11,8 km de drum asfaltat. Unele dintre drumurile comunale ce străbat 

comuna sunt parţial asfaltate, dar mare parte a acestora sunt drumuri pietruite şi de pământ, prin urmare 

se impune necesitatea reabilitării şi asfaltării acestei reţele de drumuri comunale. 

Pentru aprovizionarea cu lemne, transportul fructelor de pădure culese de pe povârnişuri şi din 

păduri, mai sunt practicabile şi drumurile forestiere Pârâul Porcului 1 (4,3 km), Pârâul Porcului II (1,8 

km), Sub Ijar I (3,2 km), Sub Ijar II (2 km), Captare Răcătău (3,6 km) şi Dobrușu (4 km). 

Infrastructura rutieră a comunei necesită aşadar intervenţii privind modernizarea drumurilor 

judeţene care o străbat, reabilitarea şi modernizarea drumurilor comunale, modernizarea drumurilor 

forestiere, reabilitarea drumurilor de exploataţie din comună. 

O altă problemă semnificativă privind infrastructura de transport constă în lipsa transportului în 

comun. Comuna Mărişel nu este străbătută de calea ferată. Cel mai apropiat aeroport este Aeroportul 

Internaţional Avram Iancu din Cluj-Napoca, situat la o distanţă de 51 km faţă de comuna Mărişel. 

5.3. Locuințe 

Din suprafaţa totală a comunei Mărişel, de 8594 ha, 385,7 ha sunt situate în intravilan, iar restul 

de 8208,3 ha în extravilan. În comună există 952 de locuinţe. 
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5.4. Serviciile comunitare de interes public 

Stadiul existent al infrastructurii tehnico-edilitare din comuna Mărişel privind principalele 

servicii comunitare de interes public este: 

• Reţea de alimentare cu apă potabilă – există, astfel: 10 km în Mărişel-Copcea, 7 km în 

Mărişel Stăneşti, 0 km în Mărişel-Mărişel, 11 km în Mărişel-Costeşti 4 km în Mărişel-

Ruseşti; 

• Reţea de canalizare – există în zona centrală Mărișel , aproximativ 1,5 km; 

• Reţea de alimentare cu gaze naturale – nu există în comună; 

• Reţea energie electrică – electrificarea există integral, existând posibilitatea extinderii reţelei; 

• Acces la telefonia mobilă – există acoperire de 95% în comună, prin furnizorii de servicii de 

telefonie mobilă Orange, Vodafone, Telekom; 

• Acces la Internet – conform fişei comunităţii, infrastructura de acces la Internet la nivelul 

comunei Mărişel se concretizează în reţeaua electronică a comunităţii locale (RECL), dar şi 

în existenţa unor reţele private de internet; 

• Colectarea deşeurilor – se realizează prin intermediul serviciului de salubrizare asigurat de 

firma SC MARICRIS IMPEX SRL. În prezent, la nivel local, deşeurile sunt colectate selectiv 

în vederea valorificării materialelor reciclabile (hârtie, carton, materiale plastice)  într-o 

măsură foarte mică. Astfel, se pierd cantităţi mari de materii prime secundare şi resurse 

energetice; 

Se constată astfel probleme semnificative privind gradul de acces al gospodăriilor din comună la 

infrastructura tehnico-edilitară modernă, constând în special în inexistenţa sistemului de canalizare şi 

insuficienţa sistemului de alimentare cu apă. 
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6. ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU 

Mediul natural din România integrează vaste arii rurale, care se remarcă, în general, printr-o 

bună stare a resurselor naturale de sol şi apă, prin varietatea peisajelor tradiţionale şi printr-o remarcabilă 

diversitate biologică. Spaţiul rural românesc se caracterizează prin resurse naturale aflate într-o stare de 

conservare în general bună, printr-un nivel ridicat de biodiversitate, asociat unei diversităţi de habitate şi 

ecosisteme, de păduri şi de peisaje agricole valoroase dar, în acelaşi timp, viitorul apropiat poate aduce 

provocări serioase: menţinerea acestor valori naturale şi lupta împotriva schimbărilor climatice. 

Dezvoltarea economică din România nu a prea ţinut seama de respectarea cerinţelor specifice în 

domeniul protecţiei mediului. În consecinţă, în prezent, comuna Mărişel, ca de altfel întreaga ţară, nu 

beneficiază de infrastructura corespunzătoare pentru protecţia mediului. În plus, în România nu există o 

educaţie civică similară celei existente la nivelul Uniunii Europene. 

La nivelul comunei Mărişel, ramura economică este în curs de dezvoltare, numărul agenţilor 

economici din domeniul producţiei fiind redus; în consecinţă, se poate aprecia că nu există surse de 

poluare a atmosferei şi astfel zona este propice dezvoltării economice şi mediului de viaţă. Terenurile 

agricole din comună se caracterizează printr-un nivel scăzut de poluare întrucât nu s-a practicat o 

agricultură intensivă şi nu s-au utilizat substanţe chimice poluante pentru sol. 

Cu toate acestea, pe teritoriul comunei Mărişel au fost identificate anumite aspecte de mediu 

problematice, cu perspective de deteriorare calitativă: 

• Existenţa deşeurilor menajere şi lipsa unui sistem eficient de gestionare a acestora; 

• Lipsa reţelei de canalizare; 

• Lipsa unui sistem de epurare a apelor uzate; 

• Defrişarea suprafeţelor forestiere, care are o influenţă directă asupra degradării peisajului, a 

valorii sale estetice, şi indirectă, prin fenomenele de alunecări de teren pe care le 

favorizează; în plus, reducerea suprafeţei ocupate de păduri influenţează negativ echilibrul 

ecosistemului forestier.  
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Defrişările ilegale din judeţul Cluj au afectat grav aproximativ 1100 hectare de pădure, cele mai 

afectate zone aflându-se în Munţii Apuseni, în comunele Măguri Răcătău şi Mărişel, locuri în care 

pădurea a fost rasă pe zeci de hectare, existând versanţi unde tăierile ilegale au condus la distrugerea 

întregii flore şi faune. Pentru a stopa efectele negative ale defrişărilor, comuna Mărişel ar trebui să aibă 

în vedere atragerea de fonduri europene, prin depunerea de proiecte în vederea împăduririi cât mai 

multor suprafeţe de teren. Prin programul său de finanţare, Uniunea Europeană suportă toate cheltuielile 

legate de creşterea puieţilor, împădurirea terenurilor şi apoi supravegherea suprafeţelor pe care s-au 

plantat copaci pe o perioadă de maxim 6 ani. 

Foarte relevant pentru comuna Mărişel este faptul că aceasta cuprinde parţial pe teritoriul său 

mai multe arii naturale protejate de importanţă judeţeană, declarate pe baza legislaţiei în vigoare. Ariile 

protejate ale judeţului Cluj acoperă 1% din teritoriu, situându-se mult sub media pe ţară: varietatea florei 

şi faunei, destul de bogată, este ameninţată de procesul de despădurire ce a determinat restrângerea 

arealului forestier. Cel mai complex areal cu funcţionalitate multiplă, inclusiv turistică, de pe teritoriul 

judeţului Cluj este Parcul Natural Apuseni, care se întinde pe o suprafaţă totală de 75.784 ha aparţinând 

judeţelor Alba, Bihor şi Cluj, arealul aferent judeţului Cluj ocupând o suprafaţă de 30.545 ha. Parcul 

Natural Apuseni integrează mai multe rezervaţii naturale şi monumente ale naturii, iar organizarea 

acestuia permite accesul şi desfăşurarea de activităţi turistice în mod diferenţiat, astfel ca pe fondul 

educaţiei în spiritul ecoturismului şi a dezvoltării durabile a acestuia să nu existe incompatibilitate între 

turism şi protecţia mediului. 

Astfel, ariile protejate ale judeţului Cluj care se întind şi pe teritoriul unităţii administrativ-

teritoriale Mărişel sunt: 

Denumirea ariei protejate Amplasament/UAT Valoare 

Valea Someşului Rece Comunele Gilău, Mărişel, Râşca peisagistică 

Defileul Someşului Cald Comunele Râşca, Mărişel mixtă 

Defileul Răcătăului Comunele Măguri-Răcătău, 

Mărişel 

mixtă 
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În urma analizei situaţiei existente privind mediul înconjurător, administraţia publică locală a 

comunei Mărişel a înţeles importanţa unei viziuni pe termen mediu şi lung şi a decis conturarea unui set 

de obiective şi acţiuni specifice care urmăresc protejarea şi refacerea mediului înconjurător, conform 

reglementărilor europene şi naţionale privind dezvoltarea durabilă. 

7. ECONOMIA LOCALĂ  

Zonele rurale dispun de un potenţial de creştere substanţial şi au un rol social vital. Conform 

definiţiei din legislaţia naţională, zonele rurale din România acoperă 87,1% din teritoriul ţării, 

cuprinzând 45,1% din populaţie. Populaţia României are un nivel de ruralitate pronunţat, ponderea 

populaţiei rurale din România reflectând incidenţa mai mare a acesteia faţă de alte ţări din Uniunea 

Europeană, unde aşezările rurale sunt mai puţin populate şi la scară mai redusă, ca alternativă faţă de 

concentrările urbane. Multe dintre aceste comunităţi rurale contribuie, într-o mică măsură, la creşterea 

economică, însă îşi păstrează structura socială şi modul tradiţional de viaţă. 

Profilul economic al comunei este dominat de munca în agricultură, care constă în special în 

producerea şi recoltarea furajelor şi creşterea animalelor. Cea mai importantă cultură care se pretează 

condiţiilor climatice şi de mediu este cea de cartofi. Printre resursele naturale de care dispune Mărişelul 

se numără lemnul, piatra, fructele de pădure, ciupercile şi energia eoliană. Lemnul reprezintă cea mai 

importantă resursă, pe teritoriul comunei existând un fond forestier semnificativ. Având o suprafaţă 

totală de 8594 ha, vegetaţia este alcătuită din păduri de foioase (fag, mesteacăn) la altitudini mai joase, 

răşinoase (brad, molid, pin) şi arbuşti fructiferi (afin, zmeuriş, merişor, coacăz) la altitudini mai mari. 

Comuna dispune şi de un potenţial turistic semnificativ. 

Pe raza comunei Mărişel funcţionează Centrala Hidroelectrică Mărişel, unde un număr important 

de localnici şi-au găsit un loc de muncă. 

Condiţiile naturale ale Mărişelului oferă posibilitatea înfiinţării şi dezvoltării unor ferme agricole 

sau silvice în domenii precum creşterea animalelor pentru lapte sau carne, agricultură, piscicultură, 

cultura cartofului, fructelor de pădure, ciupercilor, plantelor medicinale etc. 
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De asemenea, sunt create toate condiţiile naturale pentru ca toţi cei care doresc, fie locuitori ai 

comunei fie investitori străini, să poată înfiinţa şi dezvolta afaceri proprii în domenii ca turismul, 

agrementul, prelucrarea lemnului, procesarea unor produse locale – lapte, carne, fructe, ciuperci etc. 

7.1. Forța de muncă 

Creşterea economică recentă, concentrată în mare parte în sectoarele urbane, non-agricole ale 

economiei, atrage populaţia activă în zonele urbane. Migrarea în exterior a populaţiei rurale tinere, 

alături de îmbătrânirea populaţiei rurale, conduce la un declin al forţei de muncă disponibile din spaţiul 

rural. Majoritatea locuitorilor din mediul rural lucrează pe cont propriu, în special în agricultură, unde 

productivitatea şi veniturile medii continuă să rămână scăzute. În profil regional, tendinţele privind 

gradul de ocupare a populaţiei din totalul populaţiei active se reflectă diferit în funcţie de specificitatea 

socio-economică zonală şi de transformările complexe ce au avut loc în cadrul economiei naţionale. 

Populaţia activă a comunei Mărişel reprezintă circa 80% din populaţia totală a comunei. 

Mărişelul are în rândurile sale mulţi tineri, dispuşi să presteze orice fel de muncă, fizică sau intelectuală, 

dovedindu-se a fi, împreună cu ceilalţi locuitori ai comunei, oameni deosebit de harnici. 

7.2. Industrie, comerț și servicii 

Mediul de afaceri al comunei este predominant agricol şi turistic. Comuna Mărişel dispune de 

bogăţii însemnate – lemn, piatră, fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale, frumuseţi naturale – dar 

acestea nu sunt exploatate în mod eficient. Lemnul este exploatat masiv dar doar la nivelul unor 

prelucrări primare, nu există centre locale de preluare şi prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor 

sau a plantelor medicinale, nu există condiţii suficiente şi de calitate adecvată pentru activităţile turistice. 

După cum se arată în strategia de dezvoltare a judeţului Cluj pentru perioada 2021-2027, în cazul 

a numeroase comune din judeţul Cluj gradul de dezvoltare al serviciilor este mult mai redus prin 

comparaţie cu mediul urban, principalele servicii furnizate la nivel local fiind serviciile publice de 

educaţie şi sănătate, comerţul cu amănuntul desfăşurat prin magazinele săteşti şi serviciile incipiente de 

alimentaţie publică. Comuna Mărişel nu reprezintă o excepţie de la această tendinţă, întrucât serviciile 

locale din domeniul comerţului şi turismului nu se situează la nivelul unor standarde superioare, căutate 

şi dorite de clienţi. În Copcea există o staţie de vânzare a carburanţilor, lipsesc sau sunt insuficient 
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dezvoltate servicii ca reparaţiile auto, reparaţii încălţăminte, frizerie-coafor etc. Pe raza comunei 

funcţionează un serviciu poştal, însă nu există reţele de supermarketuri şi nici oficii financiar bancare. 

Analiza activităţilor comerciale, de artizanat şi servicii indică faptul că, în ciuda aparenţelor, 

numărul de locuitori din zona rurală ocupaţi în activităţile de acest tip e nesemnificativ. Venitul care 

poate fi obţinut din aceste surse acoperă doar necesarul pentru subzistenţă, existând nevoia acută de 

dezvoltare a acestor activităţi, care pot contribui la dezvoltarea economiei rurale în ansamblul ei. 

Tabelul următor prezintă situaţia firmelor şi PFA-urilor înregistrate în comuna Mărişel: 

Nr. crt. Firma 

1 Abrudan Ana PFA 

2 Adegic Wash SRL 

3 Adisal T H SRL 

4 AF Matiş Iuliana 

5 AJFP Cluj 

6 Alex&Cata APLIN SRL 

7 Ardelean Construct SRL 

8 Art Act Turism SRL 

9 Asociaţia Culturală ART ACT 

10 Asociaţia “La Fântânele” 

11 Asociaţia Fermierilor din Mărişel 

12 Asociaţia Mărişana 

13 Bio flora Apuseni 

14 Biserica Betel Mărişel 

15 Biserica Cultul Creştin Baptist Betel 
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16 Biserica Ortodoxă 

17 BRANDSEV SRL 

18 Cornady Construct SRL 

19 Cornady EDEN 

20 Crişan Alexandru PFA 

21 Crişan Vasile PFA 

22 Custom Doors SRL 

23 FRUCTIMONT SRL 

24 Fundaţia de caritate Herald 

25 Fundaţia Emanuel 

26 Gavriş Maria PFA 

27 GIA&FLO SRL 

28 Hetea Livia Maria PFA 

29 Hetea Marius Vasile Întreprindere Individuală 

30 JNAIDAR SRL 

31 KISS M TIBOR PFA 

32 LA TRI BRAZI ŞI UN PALTIN 

33 Lapuştea Viorica PFA 

34 LASOFIRI SRL 

35 LYLY SHARM SRL 

36 MARDLEX AGRO TUR SRL 

37 Mariş Călin PFA 
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38 Mariş Florica PFA 

39 Mariş Cătălin PFA 

40 Mariş Lenuţa PFA 

41 Mariş Dorel PFA 

42 Mariş Simona PFA 

43 Matiş Tatiana Întreprindere Individuală 

44 NICU EUROPA TRANS SRL 

45 Orhideea Industries SRL-D 

46 PANDAN VET IMPEX SRL 

47 Paşca Călin PFA 

48 PFA DR FERENTZ 

49 PFA Mariş Alexe 

50 Pleşa Teodor PFA 

51 Pop Iosif PFA 

52 PRO POWER ATV SRL 

53 Purcel Avram PFA 

54 Purcel Octavian PFA 

55 Purcel Samuel PFA 

56 RAO INTERTRANS SRL 

57 Roşu Crina Ioana PFA 

58 Roşu Eugenia PFA 

59 Roşu Maria PFA 
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60 Roşu Mariana PFA 

61 ROŞU&CO AGROTURISM 

62 BENDONI SRL 

63 BUNELIA IMPEX SRL 

64 LIDIA FOREST SRL 

65 EOLICA TRANSILVANIA SRL 

66 MĂRIŞEL COB SRL 

67 MIRTOMAR SRL 

68 SIBO INSTALCOM SRL 

69 TELESKI LEŞU MĂRIŞEL 

70 TEMASOFT SRL 

71 TRAMARCO PROD SERV SRL 

72 ATS ENERGY SRL 

73 FAUSTA CONF SRL 

74 BASIO D&S SRL 

75 RAMINA EOL SRL 

76 ULCIORUL SRL 

77 ROGALU IMPEX SRL 

78 VESELIA SRL 

79 BRADU ROŞU SRL 

80 CIPRI DANA SRL 

81 CRIPUR SRL 

Sursa: Primăria Comunei Mărişel 
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7.3. Agricultură și zootehnie 

La nivel județean, sectorul agricol este relativ slab dezvoltat, contribuind cu doar 5% la Produsul 

Intern Brut al judeţului şi cu 19% la producţia agricolă regională, în condiţiile în care dispune de 

aproape 20% din terenurile agricole ale regiunii. Prin urmare, productivitatea medie a agriculturii 

judeţene este similară cu cea de la nivel regional. Cea mai importantă contribuţie o are producţia 

vegetală, cu 55%, urmată de sectorul zootehnic cu 44%, în timp ce serviciile agricole deţin mai puţin de 

1% din valoarea adăugată generată în agricultură. Cu toate acestea, judeţul Cluj dispune de o serie de 

avantaje competitive în domeniul agricol, care pot fi valorificate în viitor. 

În ultimii ani s-a constatat o reducere a interesului populaţiei pentru activităţile agricole, 

principalele cauze care au determinat acest fenomen fiind limitarea pieţelor de desfacere a produselor, 

creşterea preţurilor combustibililor şi implicit creşterea costurilor lucrărilor mecanizate, respectiv 

profitul redus ce poate fi obţinut în urma desfăşurării acestor activităţi. 

Comuna Mărişel se întinde pe o suprafaţă de 8.594 ha, din care 3.525 ha sunt ocupate cu păduri 

sau păşuni împădurite, 2.236 ha cu păşuni, 2.550 ha cu fâneţe, 3 ha cu livezi, iar 280 ha reprezintă 

suprafaţă arabilă. Datorită condiţiilor climatice şi de mediu, cea mai importantă cultură la nivelul 

comunei Mărişel este cea de cartofi. Suprafeţe mult mai reduse din terenul arabil sunt cultivate cu 

rădăcinoase şi vărzoase pentru nutreţ, legume, plante pentru producerea de seminţe şi seminceri pentru 

comercializare, alte culturi în teren arabil. Suprafaţa cultivată cu cereale pentru boabe a suprafeţei 

agricole utilizate în comuna Mărişel indică faptul că principalele culturi de cereale pentru boabe sunt 

cele de ovăz, secară, orz şi orzoaică, porumb, grâu comun şi grâu spelt, alte cereale pentru boabe. În 

comuna Mărişel nu se cultivă plante industriale. Zona în care este localizată comuna nu este prielnică 

pomiculturii, astfel încât suprafaţa cultivată cu plantaţii pomicole în comuna Mărişel, conform datelor 

obţinute la Recensământul General Agricol 2010, cuprinde doar plantaţii de meri (1.80 ha) şi pruni (0.02 

ha). Situaţia existentă la nivelul Primăriei Mărişel cu privire la suprafeţele cultivate, pe specii de plante, 

este redată în tabelul următor: 
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Cultura Suprafaţa (ha) 

Cereale pentru boabe - total 49,4656 

Legume în solarii 0,76 

Grâu comun de toamnă 0,3 

Varză albă 0,0414 

Grâu comun de primăvară 0,1808 

Salată verde 0,0390 

Secară de toamnă 13,21 

Orz 2,35 

Tomate 0,002 

Castraveţi 0,1335 

Orzoaică de toamnă 0,93 

Orzoaică de primăvară 0,18 

Ardei 0,003 

Ovăz 28,4648 

Vinete 0,0015 

Ridichi de lună 0,039 

Dovlecei 0,776 

Triticale de toamnă 12,06 

Alte legume 0,423 

Triticale de primăvară 0,5 

Orez 0,3 

Alte culturi în sere 0,12 

Alte culturi în solarii 0,21 

Căpşuni 0,27 
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Alte cereale 0,18 

Flori, plante ornamentale şi 

dendrologice 
0,06 

Cartofi 86,5256 

Plante medicinale, aromatice 0,73 

Alte plante medicinale 0,73 

Legume în câmp - total 9,1654 

Spanac 0,4 

Alte legume cultivate pentru frunze 0,1885 

Tomate total 6,2469 

Morcovi 2,05 

Ceapă 0,185 

Alte legume rădăcinoase 0,07 

Plante de nutreţ 21,147 

Alte plante anuale pentru fân 1,44 

Trifoi şi amestec de plante furajere 0,77 

Lucernă 15,957 

Alte plante furajere perene 0,8 

Plante pentru producerea de seminţe 0,02 

Culturi horticole pentru sămânţă 0,02 

Pajişti temporare artificiale 2,18 

Total suprafaţă arabilă 180,2436 

Teren necultivat 4,63 

Total teren arabil 184,8736 

Total 720,5844 

Sursa: Primăria Comunei Mărişel 
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Parcul de maşini agricole al comunei este deficitar şi în mare măsură depăşit. Comuna Mărişel 

dispune de următoarele maşini şi echipamente agricole: 

Maşini şi echipamente agricole în proprietate Număr 

Tractoare 81 

Motocultoare 3 

Pluguri pentru tractoare 10 

Cultivatoare mecanice 1 

Grape mecanice 2 

Maşini pentru împrăştiat îngrăşăminte 1 

Motocositoare 11 

Alte maşini şi echipamente agricole 3 

Situaţia efectivelor de animale (capete) din comuna Mărişel este redată în tabelul următor: 

Efective de animale (capete), pe specii / Familii de albine (număr) 

Bovine - total 2265 

Bovine femele sub un an 155 

Bovine masculi și femele sub un an pentru sacrificat 220 

Bovine 1-2 ani 110 

Juninci 150 

Vaci 1630 

Ovine - total 2100 

Caprine - total 185 

Porcine - total 735 

Cabaline - total 315 

Păsări total 3700 

Familii de albine 140 
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La nivelul comunei Mărişel funcţionează un dispensar veterinar, cu 1 medic veterinar și  un 

asistent. Nu există însă nici o farmacie veterinară. La nivelul comunei funcţionează Asociaţia 

Crescătorilor de Bovina “La Fântânele”. În comuna Mărişel nu se organizează târguri de animale şi nu 

există nici hale agroalimentare. 

7.4. Turism 

Comuna Mărişel dispune de condiţii naturale extrem de atractive pentru turiştii dornici să le 

admire. La nivelul comunei, există foarte multe locuri înconjurate de peisaje naturale de excepţie. De 

asemenea, pot fi organizate excursii în oraşe apropiate sau în locuri deosebit de ofertante din punct de 

vedere turistic. 

Activitatea turistică desfăşurată în comuna Mărişel constă în vizitarea locurilor importante de 

către populaţia din mediul urban şi de către cei aflaţi în trecere prin zonă, Mărişelul având numeroase 

obiective turistice în zona: Țâcla Gavrii, Mănăstirea Crucea Iancului, Păstrăvăria Dobrușu, Pârtia de schi 

Mărișel, Barajul Fântânele, Barajul Tarnița, Defileul Someșului Cald, Împărăția lui Zamolxe, Platoul 

Ijar, Casa Țărănească, Muzeul Satului, Răstoaca Petrii, Dealul Arsurii etc. 

Există trei locuri istorice foarte importante: 

- Fântânele 

- Grohotu 

- Vârful Bătrâna 

Potenţialul turistic al zonei a crescut în ultimii ani datorită faptului că Mărişelul a fost declarat 

localitate rurală ecologică (produse alimentare, păşuni şi păduri ecologice), precum şi datorită existenţei 

unor arii protejate. 

Biserici. Principalele biserici din comună sunt Biserica din Mărişel şi Biserica din Ruseşti, 

ambele biserici ortodoxe, 92.94% din populaţia stabilă a comunei Mărişel fiind ortodoxă.  

Biserica din Mărişel, locaş primordial pentru păstrarea credinţei faţă de Dumnezeu şi neam, stă 

mărturie a eroilor neamului care s-au perindat pe aici. Elementul unicat îl constituie portretele medalion 
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ale celor trei eroi ai moţilor: Horea, Pelaghia Roşu şi Avram Iancu. Horea, prezent la Mărişel în 1784, 

când a numit conducători din aceste părţi, era susţinut de mărişeleni care îşi puneau mari speranţe în 

izbânda luptei pentru abolirea iobăgiei. Pelaghia Roşu este înfăţişată robustă şi frumoasă, fiindu-i 

atribuite cuvintele: „Pentru noi Dumnezeu priveghează”. Portretul din dreapta îl înfăţişează pe Avram 

Iancu, craiul moţilor şi al Munţilor Apuseni, reprezentantul dreptăţii, care a dat dovadă de hotărârea de a 

nu se încovoia în faţa niciunui străin: “Sau punem pumnul în pieptul furtunii sau pierim”. Biserica din 

Ruseşti este cel de-al doilea locaş de rugă şi credinţă de pe teritoriul Mărişelului, fiind ridicat în anul 

1907 din lemn, în formă de corabie, în stil maramureşean. 

Monumente istorice. În comuna Mărişel se regăsesc şi trei monumente istorice deosebit de 

importante, ridicate în memoria a doi eroi ai neamului care s-au perindat în această zonă: Crucea Avram 

Iancu, Bustul Pelaghia Roşu și Monumentul Eroilor. 

De asemenea, la aproximativ 2 km de binecunoscuta Cruce a Iancului este ridicată o mănăstire, 

care e ocrotită de Sfinţii Martiri Brâncoveni. În august 2015, pe platoul de pe Vârful Dobruş, aflat la 

altitudinea de 1340 de metri, a fost oficiată slujba de punere a pietrei de temelie pentru noul aşezământ 

monahal. Mănăstirea “Sfinţii Martiri Brâncoveni” din comuna Mărişel este al şaselea aşezământ 

monahal ce se construieşte în protopopiatul Huedin . 

Observatorul astronomic Mărişel. La Mărişel se găseşte observatorul astronomic situat la cea 

mai mare altitudine din Europa de Sud-Est. Întrucât aici cerul este senin în cea mai mare parte a anului, 

observatorul este unul dintre cele mai performante puncte de observare a spaţiului cosmic din ţară. 

Complexul ştiinţific astronomic este situat la cota 1.120 de metri şi este unul dintre puţinele locuri din 

Europa de Este unde observarea corpurilor cereşti este îmbinată cu radioastronomia, adică ascultarea 

Universului şi urmărirea undelor radio emise de sateliţii artificiali ai Pământului. Deşi în România există 

mai multe planetarii şi observatoare publice, toate acestea se află însă în oraşe mari sau în reşedinţe de 

judeţ. Astfel că observatorul din Mărişel este unul dintre puţinele observatoare din mediul rural din 

România. În timp acest observator s-a transformat într-o atracţie turistică, contribuind la dezvoltarea 

astroturismului în zonă. La observatorul astronomic de la Mărişel s-au organizat până în prezent zeci de 

tabere şcolare, dar şi cursuri de astronomie şi radioastronomie pentru profesori. 
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Pârtii de schi. Comuna Mărişel dispune de potenţial semnificativ şi pentru practicarea 

sporturilor, în special a celor de iarnă, existând pârtiile de schi Mărişel Copcea, care sunt funcţionale, 

dispunând de instalații de zăpadă artificială și telescaun, respectiv pârtia de schi Mărişel Leșu, aflată în 

construcţie. 

Muzeul Satului Mărişel cuprinde mai multe obiecte tradiţionale, cu o vechime de peste 150 de 

ani, tot aici putând fi admirat portul tradiţional specific zonei. 

Peisaje naturale de excepţie. Mărişelul este înconjurat de peisaje naturale excepţionale. Un 

exemplu îl constituie Ţâcla Gavrii Mărişel, o locaţie puţin promovată până în prezent, dar care este poate 

cel mai frumos punct de belvedere din Munţii Apuseni. Ţâcla Gavrii este un perete foarte înalt de stâncă, 

de pe care se vede muntele până în depărtare şi casele răsfirate pe Valea Someşului. 

Prin urmare, Mărişelul oferă o excepţională frumuseţe peisagistică şi o istorie bogată, meritând 

ca acestea să fie împărtăşite şi altora, adică turiştilor care trebuie invitaţi, găzduiţi, îndrumaţi şi călăuziţi 

prin cotloanele tainice ale Someşului Cald sau pe potecile de legătură cu celelalte sate ale Ţării Moţilor, 

încărcate de istorie, farmec şi pitoresc arhaic. Împrejurimile Mărişelului, alături de Munţii Apuseni, prin 

diversitatea lor, oferă diverse posibilităţi de drumeţii şi petrecere a timpului liber şi oferă, de asemenea, 

posibilitatea de a descoperi o lume perfect păstrată, care adăposteşte culoarea portului popular, a 

meşteşugurilor tradiţionale şi a obiceiurilor româneşti. 
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Peisaj din Mărişel, de pe drumul lui Antonescu (stânga sus, sursa: www.cabanamotilor.ro), Ţâcla Gavrii (dreapta sus, sursa: 

www.hostelalpinmarisel.ro), Crucea Iancului (stânga jos, sursa: www.primariamarisel.ro), Bustul Pelaghia Roşu (dreapta 

jos, sursa: www.cultural.bzi.ro) 

Principalele puncte de interes turistic de pe teritoriul comunei Mărişel, prezentate mai sus, 

conturează posibilitatea dezvoltării turismului în zonă pe următoarele paliere: ecoturismul, turismul 

cultural-istoric, turismul sportiv, turismul de afaceri şi de conferinţe, turismul de eveniment, turismul de 

weekend. 

Dacă potenţialul turistic al comunei este deosebit, situaţia serviciilor şi infrastructurii turistice nu 

se ridică la nivelul standardelor calitative dorite de turişti. 
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Pensiunile care funcţionează în comună oferă şi servicii de alimentaţie publică (restaurante). 

Astfel, principalele structuri de primire turistică din Mărişel sunt următoarele: 

“Cabana Moţilor” (***) este o pensiune în stil cabană, amplasată la doar 2,5 km de pârtiile de 

schi din Mărişel. Cabana dispune de 7 camere duble, dotate cu baie proprie, de locuri de campare, de 

restaurant cu terasă, unde se pot servi preparate tradiţionale româneşti, obţinute din ingrediente 

ecologice. Dotările cabanei mai cuprind parcare gratuită, televizor LCD în living, cu Home Cinema şi 

colecţie de filme, jocuri de cabană, internet wireless gratuit, sală de conferinţe, video proiector, flipchart. 

Turiștii pot opta pentru plimbări şi drumeţii în natură, plimbări cu căruţa şi sania trasă de cai, activităţi 

de aventură, excursii în Munţii Apuseni. De asemenea, aici se produc şi diferite produse bio – dulceţuri 

de casă, siropuri, ceai, miere, ulei presat la rece – care sunt comercializate şi online 

(www.camaradelamunte.ro). 

Pensiunea “Popasul Iancului” (***) dispune de 6 camere cu baie proprie, 2 camere cu baie 

comună, restaurant, sală de conferinţă (videoproiector, wireless), parcare, foişor, spaţiu pentru grătar. 

Pensiunea organizează mese festive, botezuri, activităţi de team building şi pune la dispoziţia oaspeţilor 

săi posibilităţi de agrement ca loc de joacă pentru copii, joc de paintball, biciclete, sănii, telescop 

astronomic, plimbări cu căruţa/sanie trasă de cai, drumeţii. 

Pensiunea agroturistică “Casa Eden” este situată într-un cadru pitoresc, cu privelişte către 

culmile domoale ale Mărişelului, la o distanţă de doar 1 km de la drumul judeţean. Pensiunea pune la 

dispoziţia turiştilor 6 camere, cu 2 paturi matrimoniale, 6 băi, iar pentru relaxare sau servit masa dispune 

de 2 living-uri cu bucătărie, bar, sală de petrecere şi terasă cu privelişte spre grădină şi curte. 

Hostel Alpin (***) pune la dispoziţie 20 de locuri de cazare în camere cu baie proprie – 5 camere 

cu pat matrimonial şi baie proprie şi 2 camere cu câte 5 locuri şi baie proprie, dar în curând vor fi 

disponibile mai multe locuri de cazare cu băi comune. Unitatea de cazare dispune de bucătărie complet 

utilată pentru oaspeţi, de living room încăpător cu ieşire la terasa acoperită şi de wifi în toată locaţia. La 

parterul clădirii există o sală modernă de restaurant, cu o capacitate de 90 de locuri, care este perfectă 

pentru organizarea de evenimente şi petreceri, dar şi pentru traininguri şi teambuildinguri. În meniul 

restaurantului se găseşte în special mâncare tradiţională românească, dar şi mâncare specifică locului din 
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preparate proaspete de la munte. 

Cabanele “Flori & Crin” din Copcea, comuna Mărişel, sunt situate în apropiere de Crucea 

Iancului şi lacul Fântânele. Cabanele sunt construite din lemn natural atât interior, cât şi exterior, şi 

dispun de living, bucătărie, 2 dormitoare şi 2 băi, fiind dotate cu încălzire centrală, internet, TV, 

bucătărie complet utilată. Curtea este frumos amenajată cu loc de parcare, foişor, grătar, ceaun, foc de 

tabără, balansoar. 

Cabana Denny este localizată în Ruseşti Mărişel, într-o zonă foarte frumoasă, pe malul  râului 

Someşul Cald, la doar 5 km de Lacul Tarniţa. Cabana dispune de 5 dormitoare, o bucătărie, un living, 

două băi, o terasă şi un foişor mare cu grill, centrală pe lemne. 

Cabana Cota 1200 situată în Mărişel oferă cazare pentru 6-8 persoane. Cabana dispune de încălzire 

central, şemineu, baie şi bucătărie în interior cu toate dotările, dotări de joacă pentru copii, bucătărie de 

vară cu terasă în curte, lemne la discreţie, locuri de parcare, acces auto uşor. 

 

Monumentul Eroilor - Mărișel 
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Centrul de informare turistică 

 

8. CAPITALUL SOCIAL 

8.1. Populația 

Populaţia stabilă a comunei Mărişel în anul 2020 cuprinde 1.584 locuitori. La o suprafaţă de 

85,94 km
2
, comuna Mărişel are o densitate de 20,78 locuitori/km

2
. Comuna Mărişel este comuna cu cea 

mai mare suprafaţă locuibilă din România. 

Evoluţia numerică a populaţiei a fost dictată în timp de condiţiile economice,  istorice, politice şi 

geografice. Conform graficului următor, care ilustrează evoluţia numărului de locuitori ai comunei 

Mărişel din 1850 şi până în anul 2020, au existat perioade de creştere numerică a populaţiei comunei, 

numărul maxim de locuitori fiind înregistrat în anul 1977 (2820 locuitori), urmate de perioade de 

reducere a numărului de locuitori, astfel încât în prezent populaţia comunei s-a înjumătăţit faţă de 

nivelul său din 1977. 
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Sursa: Grafic realizat pe baza datelor de pe Wikipedia 

Analiza populaţiei stabile a comunei Mărişel după genul locuitorilor indică o distribuţie relativ 

echilibrată a populaţiei, înregistrându-se totuşi un excedent masculin. Astfel, din cei 1.488 de locuitori 

înregistraţi în anul 2020, 763 sunt de sex masculin (51,28%), iar 725 de sex feminin (48,72%). 

 

 

Sursa: Calcule proprii după Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2020 
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Conform datelor din tabelul următor, care prezintă structura pe vârste şi sexe a populaţiei 

comunei Mărişel în anul 2020, se constată că numărul locuitorilor de sex masculin îl depăşeşte pe cel al 

locuitorilor de sex feminin în cazul categoriilor de vârstă 5 – 54 ani şi 65-69 ani. Numărul femeilor este 

mai mare decât cel al bărbaţilor în cazul categoriilor de vârstă sub 5 ani, 60 – 64 ani, respectiv de la 70 

de ani în sus. 

Distribuţia populaţiei stabile a comunei Mărişel după vârstă indică faptul că cea mai mare parte a 

locuitorilor, reprezentând 40,6% din populaţia totală, se regăsesc în categoria de vârstă 30-59 ani. Copiii 

cu vârste de până la 14 ani reprezintă 15,46% din populaţie, iar tinerii cu vârste cuprinse între 15-29 ani 

reprezintă 20,36% din populaţie. Totuşi, o pondere semnificativă, de aproape un sfert din totalul 

populaţiei, 23,92%, este reprezentată de persoane care au 60 de ani şi peste, după cum se observă din 

graficul următor. 

Structura pe vârste şi sexe a populației comunei Mărişel în anul 2020 

Categorie de vârstă Masculin Feminin Total 

Sub 5 ani 32 45 77 

5-9 ani 42 31 73 

10-14 ani 43 37 80 

15-19 ani 51 40 91 

20-24 ani 61 53 114 

25-29 ani 50 48 98 

30-34 ani 66 43 109 

35-39 ani 54 41 95 

40-44 ani 59 44 103 

45-49 ani 50 42 92 

50-54 ani 57 45 102 
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55-59 ani 49 49 98 

60-64 ani 35 59 94 

65-69 ani 44 33 77 

70-74 ani 34 40 74 

75-79 ani 17 38 55 

80-84 ani 16 28 44 

85 ani şi peste 3 9 12 

Populaţie totală 763 725 1488 

 Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2020 

 

 

Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2020, calcule proprii 

Repartiţia populaţiei stabile a comunei Mărişel în funcţie de etnie, în anul 2020, redată în 

graficul următor, indică faptul că majoritatea locuitorilor comunei, 1461 locuitori, reprezentând 98,18% 

din populaţia totală, sunt români. Pentru alţi 24 locuitori, reprezentând 1,81% din totalul populaţiei, nu 

sunt disponibile informaţii privitoare la etnia acestora, iar restul de 0,2% din populaţie au altă 

apartenenţă etnică, în comuna Mărişel înregistrându-se sub 3 cazuri de maghiari, respectiv sub 3 cazuri 

de romi. 
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Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2020, calcule proprii 

Distribuţia populaţiei stabile a comunei Mărişel după religie, în anul 2020, evidenţiată în graficul 

de mai jos, arată că majoritatea locuitorilor comunei, 1383 locuitori, reprezentând 92,94% din populaţia 

totală, sunt ortodocşi, existând şi o comunitate de penticostali, care cuprinde 77 de locuitori, 

reprezentând 5,17% din populaţia comunei. În cazul a 1,61% dintre locuitori nu se cunoaşte apartenenţa 

confesională, iar restul de 0,26% din populaţie aparţin unor alte confesiuni – romano-catolică, 

reformată, creştină de rit vechi şi evanghelică luterană. 

 

Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2020, calcule proprii 
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Distribuția populației stabile a comunei Mărişel după starea civilă legală, în anul 2020, indică 

faptul că peste jumătate dintre locuitorii comunei sunt căsătoriţi (51,01%), 38,31% sunt necăsătoriţi, 

9,34% sunt văduvi, iar 1,34% sunt divorţaţi. Alte 18 persoane din comună trăiesc în uniune consensuală. 

 

Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2020, calcule proprii 

Conform repartiției populației stabile a comunei Mărişel în vârstă de 10 ani și peste, care totaliza 

1338 locuitori la recensământul populației și al locuințelor din 2020, ilustrată în figura de mai jos, cei 

mai mulţi dintre locuitorii comunei, reprezentând 42,15% din totalul locuitorilor cu vârste de minim 10 

ani sunt absolvenţi de studii inferioare (gimnaziale), fiind urmaţi de alţi 24,81% dintre locuitori, 

absolvenţi ai învăţământului primar şi de 15,7% dintre locuitori, absolvenţi de liceu. O pondere de 

5,98% din totalul populaţiei stabile de minim 10 ani nu a absolvit nici o şcoală, iar persoanele din 

comună care au absolvit studii superioare, incluzând studiile universitare de licenţă, masterat şi doctorat, 

reprezintă doar 4,63% din populaţie. 
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Sursa: Recensământul populaţiei şi al locuinţelor 2020, calcule proprii 

8.2. Starea de sănătate 

Pentru a proteja starea de sănătate a populaţiei, este fundamental să existe în localitate unele 

instituţii medicale care să dispună de personal calificat şi de un grad de dotare corespunzător 

necesităţilor. În comuna Mărişel aceste cerinţe minime sunt asigurate prin intermediul unui dispensar 

uman în Mărişel-Stăneşti, în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea un medic de familie şi un asistent 

generalist. Dispensarul uman existent în comună necesită lucrări de extindere, reabilitare fizică şi 

termică, modernizare şi dotare corespunzătoare, în vederea oferirii unor servicii medicale de calitate 

populaţiei comunei, cu atât mai mult cu cât aproape un sfert din populaţia stabilă a comunei (23,92%) 

este formată din persoane mai în vârstă, cu vârste de 60 de ani şi peste. Personalul medical existent la 

nivelul comunei nu este suficient, prin urmare este necesar să se atragă în comună unii specialişti din 

domeniul sănătăţii. În comună mai funcţionează şi un cabinet stomatologic, cu un dentist și un medic de 

familie. Pe raza comunei nu există spitale. 

În scopul îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei comunei şi al dezvoltării infrastructurii 

serviciilor medicale existente, se impun măsuri care să vizeze: desfăşurarea unor analize periodice a 

stării de sănătate a populaţiei, dezvoltarea unui serviciu de îngrijire la domiciliu a persoanelor bolnave 

care nu se pot deplasa, desfăşurarea unor acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul locuitorilor 

comunei de către medicii din cadrul dispensarului uman şi al cabinetului stomatologic. 
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8.3. Educația formală și informală 

Învățământ 

Capitalul uman prezintă o importanţă deosebită pentru dezvoltarea rurală. Dezvoltarea rurală şi 

diversificarea economiei rurale depind de nivelul educaţiei, al cunoştinţelor şi calificării. Deşi 

îmbunătăţirea şi menţinerea unui nivel adecvat al infrastructurii de bază este un element important în 

dezvoltarea socio-economică a mediului rural, formarea profesională reprezintă „motorul” pentru o bună 

dezvoltare. 

Educaţia şi formarea sunt esenţiale pentru comunităţile rurale, dar în ceea ce priveşte 

infrastructura şcolară există discrepanţe evidente. Deşi se poate spune că numărul de şcoli din mediul 

rural depăşeşte necesităţile populaţiei, calitatea educaţiei este redusă, pe de o parte din cauza slabei 

dotări a infrastructurii educaţionale, iar pe de altă parte din cauza nivelului de pregătire/experienţă al 

cadrelor didactice. 

Instituţiile de învăţământ din spaţiul rural, reprezentate de grădiniţe, unităţi primare şi 

gimnaziale sunt slab dotate în ceea ce priveşte materialul tehnic şi didactic. Cele mai multe dintre 

unităţile de învăţământ au nevoie de renovări, mobilier, utilităţi de bază şi material didactic. Tehnologia 

IT şi echipamentele hardware şi software sunt rar întâlnite în cadrul şcolilor din spaţiul rural în timp ce 

echipamentul necesar formării profesionale sau pentru ucenici este învechit sau lipseşte. O problemă 

suplimentară o constituie dificultatea de a atrage personal calificat în zonele rurale. Având în vedere 

teritoriul întins al comunei Mărişel şi caracteristicile unei aşezări din zona muntoasă (case răsfirate) este 

greu să se realizeze o infrastructură educaţională care să acopere toată localitatea. Şcoala “Pelaghia 

Roşu” este şcoala de centru a comunei Mărişel, situată în zona Munţilor Apuseni, la 25 km de Şcoala 

Beliş şi la 16 km de Şcoala Măguri-Răcătău, la 50 km de oraşul Huedin şi municipiul Cluj-Napoca. 

Şcoala a fost construită în anul 1925 şi a funcţionat iniţial ca şcoală de IV clase, apoi din anul 

1960 a funcţionat ca şcoală de VIII clase. În anul 1994 şcoala a primit denumirea eroinei satului, 

Pelaghia Roşu, în spiritul recunoştinţei pentru faptele sale istorice, iar în anul 1999 în curtea şcolii s-a 

dezvelit bustul omagial. 
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Obiectivul cel mai important al şcolii este transformarea acesteia într-o instituţie pentru 

comunitate, cu puternică influenţă educaţională. În acest sens şcoala şi-a propus să devină un centru 

ofertant de educaţie pentru comunitate prin implicarea tuturor grupurilor de interes din zonă şi din 

şcoală: elevi, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii, agenţi economici. 

Misiunea Şcolii din Mărişel este de a realiza, în parteneriat cu comunitatea locală, un mediu 

favorabil învăţării, de a promova şi păstra tradiţiile locale, în care fiecare elev să fie sprijinit să îşi 

dezvolte potenţialul şi aptitudinile în funcţie de interesele şi motivaţiile personale, de cerinţele 

comunităţii locale şi ale societăţii din care fac parte. 

De asemenea, şcoala urmăreşte: 

 să fie ca o comunitate de învăţare şi toţi cei care lucrează în cadrul ei se încurajează şi se 

sprijină reciproc pentru a continua să înveţe şi să se dezvolte 

 să ofere cursuri relevante, adaptate, bine pregătite, să îl înveţe pe fiecare elev în funcţie de 

nevoile sale, să dezvolte şi să menţină regulat legătura cu părinţii 

 să trateze toţi elevii cu politeţe, corectitudine şi demnitate 

 să ofere tuturor elevilor o călăuzire morală care să fie întărită prin reguli şi sancţiuni acolo 

unde este necesar 

 să-şi ofere serviciile comunităţii prin oferirea la sfârşit de săptămână a unor cursuri şi 

activităţi care să acopere necesităţile membrilor comunităţii locale, tineri sau vârstnici. 

Şcoala “Pelaghia Roşu” din Mărişel este şcoală independentă, cu personalitate  juridică, având 2 

structuri în subordine. Erau 4 structuri în subordine, însă în ultimii ani pe fondul reducerii populaţiei de 

vârstă şcolară, s-a înregistrat o reducere a numărului de unităţi de învăţământ existente pe raza comunei, 

iar două din cele cinci şcoli, cele din Mărişel-Costeşti şi Ruseşti, nu mai funcţionează. Astfel, în prezent 

în comuna Mărişel funcţionează ca şi unităţi de învăţământ 3 şcoli. Aceste unităţi de învăţământ necesită 

lucrări de reabilitare, modernizare şi dotare corespunzătoare, în scopul creşterii calităţii condiţiilor de 

desfăşurare a actului educaţional şi a creşterii performanţelor şcolare ale elevilor.  
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Personalul acestor unităţi de învăţământ cuprinde 16 cadre didactice, din care 4 învăţători, 9 

profesori şi 3 educatoare. La nivelul comunei sunt înscrişi 162 de elevi.  

Spaţiul de învăţământ cuprinde patru clădiri mari, care au în total 17 săli de clasă, o sală de 

calculatoare cu 10 posturi de lucru şi reţea, 2 terenuri de sport, o bibliotecă, centru de documentare  şi 

informare, respectiv cabinete de matematică, ştiinţe, istorie-geografie şi limba română. 

Curriculum-ul este alcătuit din pachetul de opţionale pe care elevii îl aleg şi cuprinde cursuri 

opţionale la disciplinele: istorie locală, istoria religiilor, protejarea mediului, limba engleză la clasa I şi a 

II-a, schi fond-biatlon, matematică distractivă, educaţie pentru sănătate, literatură pentru copii, 

dezvoltarea limbajului, natura prin ochii ştiinţei. 

La nivelul Şcolii din Mărişel se remarcă şi desfăşurarea următoarelor evenimente de tipul 

activităţilor extracurriculare: 

 Concursul de schi fond – biatlon Cupa “Pelaghia Roşu”. Acesta se desfăşoară pe parcursul 

a două zile, cu participarea echipelor de schi fond – biatlon a şcolilor din Râşca, Sâncrai, 

Mărişel, Huedin, Măguri-Răcătău. Probele concursului constă în schi fond individual, 

biatlon şi ştafetă biatlon. Ca şi premii se oferă medalii şi cupe. 

 Zilele şcolii. De ziua eroilor la “Înălţarea Domnului”, sărbătoare religioasă, elevii şcolii 

împreună cu cadrele didactice pregătesc şi prezintă un program artistic şi au loc depuneri de 

coroane la mormântul eroinei satului. 

 Activităţi ecologice. Pe parcursul vacanţelor de vară se derulează servicii de voluntariat în 

folosul comunităţii, mai precis marcarea traseelor turistice. 

 Revista şcolii “Chemarea muntelui”. Aceasta are ca scop principal închegarea colectivului 

de elevi, implicarea lor mai activă în viaţa şcolii şi le oferă prilejul de a-şi exprima opinia 

vizavi de şcoală. Revista cuprinde articole ale elevilor, poezii, interviuri cu diferite 

personalităţi locale, pagina muzicală, artă culinară tradiţională, pagina părinţilor şi alte 

articole interesante. 
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Lipsa unităţilor de învăţământ liceal din comună reprezintă un punct slab, deoarece pentru a-şi 

continua studiile, cei mai mulţi dintre elevi vor fi nevoiţi să se îndrepte spre liceele din Huedin sau Cluj-

Napoca. 

Infrastructura şi facilităţile aferente educaţiei profesionale şi educaţiei primare constituie 

instrumente importante pentru conversia forţei de muncă agricole în forţă de muncă non-agricolă. 

Structurile de învăţământ profesional şi primar sunt esenţiale pentru reconversia profesională a 

lucrătorilor agricoli, deoarece majoritatea agricultorilor au doar cunoştinţe elementare de mecanică 

sau din alte domenii tehnice. Nivelul scăzut de instruire se reflectă în calitatea forţei de muncă din 

mediul rural, fiind un factor restrictiv pentru dezvoltarea economică din această zonă. Diversificarea 

activităţilor economice nu este susţinută de lucrători cu formare sau experienţă specifică diverselor 

tipuri de meserii, deoarece sistemul educaţional nu a fost adaptat cerinţelor specifice din mediul rural. 

 

 

Biblioteca și oficiu poștal – Comuna Mărișel 
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Școala cu clasele I-IV Copcea 

 

 

Școala cu clasele I-IV Mărișel 
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Școala cu clasele I-VIII Mărișel 

 

Cultură 

O componentă importantă a vieţii satului este cultura, domeniu care poate contribui în mod 

specific la creşterea gradului de atractivitate a satului pentru populaţia tânără. Printre mijloacele care 

facilitează transmiterea culturii în mediul rural se numără căminele culturale şi alte aşezăminte culturale, 

bibliotecile, radioul, televiziunea şi Internetul. 

În comuna Mărişel există două cămine culturale, unul în Mărișel Mărișel şi unul în Mărişel. De 

asemenea, mai există un proiect care vizează construcţia încă unui cămin cultural în Mărişel. Aceste 

cămine necesită să fie modernizate şi dotate corespunzător. Cămine culturale există și în cătunele 

Stăneşti şi Ruseşti, unde este în construcție, astfel încât nevoile culturale ale locuitorilor comunei 

Mărişel pot fi deservite în mod corespunzător. 

În cadrul comunei funcţionează Biblioteca Comunală Mărişel, înfiinţată în anul 1967 şi care, 

conform datelor colectate de Biblioteca Judeţeană “Octavian Goga” Cluj la începutul anului 2007, 

cuprinde 13.243 volume, din care 13.400 cărţi şi periodice, 23 documente audio-video, oferind servicii 
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tradiţionale de completare-prelucrare, împrumut la domiciliu pentru adulţi şi copii, consultare pe loc 

documente, informare bibliografică. În anul 2012, Biblioteca Comunală Mărişel a intrat în runda a patra 

a programului Biblionet, un program desfăşurat pe parcursul a cinci ani, care şi-a propus să faciliteze 

accesul gratuit la informaţie ale românilor, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în 

România, în special în mediul rural, unde bibliotecile se confruntă cu subfinanţarea şi neglijarea. Prin 

intermediul acestui program, Biblioteca Comunală din Mărişel a fost dotată cu 4 calculatoare conectate 

la Internet şi cu un pachet standard de echipamente, cuprinzând căşti, camere, web, UPS-uri, router, 

imprimantă, scanner, proiector cu ecran. 

Tradiţii şi obiceiuri în Mărişel 

Patrimoniul cultural al satului românesc reprezintă o sursă importantă de dezvoltare, atât la nivel 

regional cât şi la nivel local, capitalul simbolic fiind esenţial pentru identitatea culturală reprezentată 

prin valori, obiceiuri şi îndeletniciri, credinţe şi simboluri împărtăşite de către comunitate. 

Manifestarea identităţii culturale, a tradiţiilor şi a obiceiurilor este influenţată de regiune, care 

reprezintă mai mult decât o simplă localizare geografică. Date fiind acestea, menţinerea identităţii 

culturale trebuie să includă câţiva factori importanți, cum ar fi educaţia şi consumatorii de cultură. 

Protejarea moştenirii culturale rurale este extrem de importantă şi în ceea ce priveşte dezvoltarea 

turismului rural ca modalitate de promovare a satelor româneşti, cu un efect pozitiv asupra atragerii 

turiştilor şi cu beneficii economice pentru populaţia locală. Conservarea tradiţiilor, a culturii şi a 

obiceiurilor din mediul rural reprezintă mijloace de creştere a potenţialului turistic în multe alte ţări. 

Având în vedere că majoritatea turiştilor străini care vin în ţara noastră caută să trăiască experienţa 

“vieţii la ţară” cu tot ceea ce implică acest lucru, păstrarea şi conservarea culturii tradiţionale în mediul 

rural reprezintă un element obligatoriu care trebuie luat în calcul în procesul de dezvoltare rurală. 

Locuitorii comunei Mărişel sunt oameni primitori şi harnici, care au dezvoltat de-a lungul 

timpului un respect deosebit pentru tradiţiile şi valorile proprii. În comună se mai păstrează tradiţii 

precum: 
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 Colindatul Junilor satului. În perioada Crăciunului, începând din ajun, un grup de 10 bărbaţi 

necăsătoriţi (juni) colindă satul, fiind îndrumaţi de un staroste şi însoţiţi de o mică formaţie 

muzicală. Junii dansează sau joacă în fiecare casă, sărbătorind astfel sfârşitul postului 

Crăciunului. Ajungând la final cu colindatul, junii se adună la căminul cultural din 

localitate, unde petrec împreună cu toţi locuitorii satului. Junii Mărişelului fac parte din 

patrimoniul UNESCO. 

 Craii de la Mărişel 

 Umblatul cu steaua în ajunul Crăciunului 

 Umblatul cu capra în ajunul Anului Nou 

 Umblatul cu Ţâralesa în ajunul Bobotezei 

 Udatul de Sângiorz (Sfântul Gheorghe) 

În comună s-au păstrat şi încă se practică unele meşteşuguri tradiţionale ca lucrul în fierărie, 

ţesutul la război, cusutul manual, confecţionarea cojoacelor, funcţionând sporadic piua şi vâltoarea. 

În Mărişel funcţionează Muzeul Satului Mărişel, care reprezintă o invitaţie spre trecut şi 

întoarcere la rădăcini. Muzeul este împodobit cu lucruri vechi, tradiţionale, incluzând obiecte care 

datează de peste 150 de ani: un război de ţesut din 1906, ticlazăul (fier de călcat), doniţa, butina, solniţe, 

mojer, mai, ţingalău (clopoţel), compas din lemn, sobă de metal, zbici, oale de sarmale, raniţe şi multe 

alte lucruri păstrate din timpuri străvechi. La muzeu cei interesaţi pot afla mai multe despre prelucrarea 

cânepei sau pot admira păpuşi frumos îmbrăcate în costume tradiţionale. Portul tradiţional din Mărişel 

cuprinde cioareci, cămaşă şi suman, ţesute din lână sau cânepă, în cazul bărbaţilor, respectiv zadie, 

poale, ie şi suman în cazul femeilor. Specifice zonei sunt zadiile din lână de culoare roşie şi catrinţele de 

culoare neagră. 
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În comuna Mărişel se regăsesc şi trei monumente istorice deosebit de importante, ridicate în 

memoria a doi eroi ai neamului care s-au perindat în această zonă: Crucea Avram Iancu, Bustul Pelaghia 

Roşu și Monumentul Eroilor. 

În comuna Mărişel îşi desfăşoară activitatea un ansamblu de dansuri pentru copii, Ansamblul 

“Nepoţii Iancului” Mărişel. 

 

 

Biserica ortodoxa Mărișel                                           Biserica Rusești 
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Capela Mortuară 

 

Biserica Penticostală 
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 Tradiţii şi obiceiuri în Mărişel 
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Tradiţii şi obiceiuri în Mărişel 

 

Exponate la Muzeul Satului Mărişel  
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Evenimente deosebite care au loc în comună 

Organizarea unor evenimente deosebite în comună este esenţială pentru promovarea 

patrimoniului rural şi pentru menţinerea vie a tradiţiilor locale care caracterizează zona Mărişelului. În 

plus, ţinând cont de faptul că Mărişel este comuna cu cea mai mare suprafaţă din România şi 

gospodăriile sunt destul de depărtate una de alta, evenimentele sunt necesare şi pentru a le da locuitorilor 

comunei posibilitatea de a se întâlni şi de a socializa şi de a le întări locuitorilor comunei sentimentul de 

apartenenţă la comunitatea mărişeană. 

Principalul eveniment socio-cultural organizat în comuna Mărişel este sărbătoarea tradiţională de 

la Crucea Iancului, care reprezintă totodată şi cea mai mare sărbătoare populară organizată în judeţul 

Cluj. Tradiţionala sărbătoare se desfăşoară, încă din anul 1850, în cinstea  lui Avram Iancu – Crăişorul 

Munţilor şi a moţilor Revoluţiei de la 1848, care prin sacrificiul lor au oprit trupele imperiale trimise să 

reprime mişcarea revoluţionară. Totodată, această sărbătoare contribuie şi la păstrarea tradiţiilor şi a 

meşteşugurilor populare. Sărbătoarea tradiţională de la Crucea Iancului se desfăşoară anual, în a doua 

duminică din luna iulie şi atrage mii de persoane. Ajunsă în 2015 la cea de-a 42-a ediţie, agenda 

sărbătorii a inclus desfăşurarea unei slujbe religioase, Te Deum şi depuneri de coroane, parada portului 

popular, discursuri ale oficialităţilor, dar şi un spectacol folcloric la care participă diferite ansambluri 

folclorice şi interpreţi de muzică populară. 

Ziua Muntelui este un alt eveniment organizat în comuna Mărişel, pe data de 14 octombrie.  În 

cadrul acestui eveniment se organizează diverse standuri expoziţionale dedicate turismului, agriculturii, 

produselor culinare, meşterilor populari, au loc dezbateri de interes pentru comunitatea mărişeană, se 

acordă premii pentru perechile care au împlinit 50 de ani de căsnicie şi pentru cele mai frumoase 

costume populare bărbăteşti şi femeieşti, şi nu în ultimul rând, se organizează şi un spectacol folcloric cu 

ansambluri de dansuri populare şi solişti. 

Alte evenimente organizate în comuna Mărişel sunt jocul la lăsarea postului de Crăciun şi Paşte, 

respectiv sărbătorirea zilei de 8 Martie. 
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Cămin cultural, centru 

 

 

Cămin cultural - Mărișel 
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Cămin cultural - Rusești 

 

 

Monument Pelaghia Roșu 
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 Sărbătoarea Tradiţională de la Crucea Iancului, ediţia 2014 

 

Sport 

Comuna Mărişel dispune de potenţial semnificativ şi pentru practicarea sporturilor, în special a 

celor de iarnă, existând pârtiile de schi Mărişel Copcea care dispun de : trei pârtii cu grade diferite de 

dificultate, instalație telescaun de 4 persoane, două instalații teleschi, zăpadă artificială, instalație 

nocturnă și parcare amenajată și iluminată de 500 de locuri. 

Cu o priveliște deosebită direct către lacul de acumulare Beliș Fântânele, dar și cu un peisaj ce-ți taie 

respirația către piscurile culmilor munților Apuseni, Pârtia Mărișel vă așteaptă pregătită de distracție la 

un ski sau snowboard de calitate. 

Pentru a ajunge, există două rute: drumul județean DJ 107P Mărișel, sau drumul judetean DN 1R Beliș-

Fântânele. 

În plus, în comună se dezvoltă şi pârtia de schi Mărişel Leșu, aflată în construcţie.  



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂRIŞEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 

98 

 

Baza de agrement cu pârtii de schi Copcea-Mărişel 

Sursa: http://www.stiridecluj.ro/social/cum-va-arata-partia-de-schi-marisel-copcea-foto 

 

La nivelul comunei îşi desfăşoară activitatea Clubul Sportiv Comunal Mărișel înființat de 

Primărie în 13.05.2019, cu următoarele secții pe ramură de sport: fotbal, handbal, ciclism, schi și dans 

sportiv. 

8.4. Ordinea publică și protecția civilă 

Asigurarea ordinii şi liniştii publice 

Ordinea şi liniştea publică pe raza comunei Mărişel sunt asigurate prin activităţile desfăşurate de 

Postul Comunal de Poliţie Mărişel, arondat Secţiei 8 Poliţie Rurală Huedin. Acest post de poliţie asigură 

serviciul poliţienesc pe raza comunei Mărişel, desfăşurând activitatea de menţinere a ordinii publice, de 

prevenire şi combatere a infracţionalităţii şi a altor fapte care afectează climatul de ordine şi siguranţă 

publică şi cooperând cu celelalte structuri abilitate din raza de competenţă pentru asigurarea climatului 

de ordine şi siguranţă publică. 

http://www.stiridecluj.ro/social/cum-va-arata-partia-de-schi-marisel-copcea-foto
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Protecţia civilă 

Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) al comunei Mărişel este o structură 

specializată, cu o dotare specifică, destinată să execute activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare 

a situaţiilor de urgenţă în sectorul de competenţă. SVSU asigură coordonarea de specialitate a 

activităţilor de apărare împotriva incendiilor şi de protecţie civilă, îndeplineşte atribuţiile de prevenire a 

riscurilor producerii unor situaţii de urgenţă, prin activităţi de îndrumare şi control, intervine în timp 

oportun pentru limitarea sau înlăturarea consecinţelor situaţiilor de urgenţă şi efectuează acţiuni de 

ajutor şi salvare a oamenilor şi a bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte 

structuri abilitate pentru asemenea situaţii. 

SVSU existent la nivelul comunei Mărişel are acces la unele dotări, însă acestea trebuie 

îmbunătăţite şi aduse la standarde comunitare. 

8.5. Asistență socială 

Asistenţa socială presupune un ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a 

răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor 

situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţa pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei 

persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale 

şi în scopul creşterii calităţii vieţii. 

Primăria Mărişel, în calitatea sa de exponent al administraţiei publice centrale la nivelul 

comunei, trebuie să creeze condiţiile necesare şi să aplice programele sociale prevăzute în legislaţia 

românească şi măsuri care decurg şi se impun ca urmare a acestor programe. Administraţia publică 

locală trebuie să acorde protecţiei sociale un rol deosebit şi să asigure o protecţie socială concretă şi 

eficientă, aplicată tuturor categoriilor de persoane defavorizate sau aflate în dificultate. Obiectivul 

principal în domeniul protecţiei sociale este reprezentat de creşterea şi diversificarea formelor de 

protecţie socială, în special în cazul categoriilor defavorizate ale populaţiei – persoane vârstnice, 

bolnavi, persoane cu handicap, persoane cu mulţi copii, cu venituri reduse sau care nu au venituri. 
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Printre acţiunile în domeniul protecţiei sociale pe care poate să le aibă în vedere Primăria Mărişel 

se numără următoarele: 

• Acordarea ajutoarelor sociale la zi şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap 

grav pentru toate persoanele îndreptăţite din comună; 

• Acordarea ajutoarelor de urgenţă atunci când sunt solicitate; 

• Acordarea de sprijin material familiilor aflate în dificultate în perioada sărbătorilor 

religioase; 

• Sensibilizarea şi informarea opiniei publice asupra drepturilor persoanelor asistate cu scopul 

de a îmbunătăţi atitudinea şi comportamentul general privind problematica integrării în 

societate a persoanelor cu probleme de ordin social şi a familiilor acestora prin activităţi de 

informare, sesizare, prevenire a abuzurilor, inclusiv prevenirea şi combaterea exploatării 

copilului prin muncă. 

 

Sediul Poliției Mărișel 
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8.6. Capacitatea administrativă 

Primăria comunei Mărişel este instituţia publică cu activitate permanentă, care duce la 

îndeplinire, efectiv, hotărârile Consiliului Local, soluţionează problemele curente ale colectivităţii locale 

şi se constituie din: primar, viceprimar, secretarul comunei şi aparatul propriu al Primarului. 

Aparatul de lucru al Primarului Comunei Mărişel este format din entităţile funcţionale stabilite 

prin organigrama aparatului propriu de specialitate şi cuprinde următoarele compartimente: 

Administrativ; Achiziţii publice, Dezvoltare IT; Biblioteca; Situaţii de urgenţă; Asistenţă socială; 

Asistenţi personali; Registru Agricol; Arhivar; Taxe şi impozite; Casierie; Contabilitate; Poliţie locală. 

La acestea se adaugă viceprimarul comunei şi secretarul. 

Misiunea primăriei este de a stimula şi sprijini creşterea prosperităţii comunei Mărişel şi a 

bunăstării cetăţenilor acesteia. Obiectivul general al primăriei ţinteşte dezvoltarea economică a comunei. 

Comuna Mărişel nu este înfrăţită cu alte comunităţi din lume. 

Situaţia proiectelor finalizate sau aflate în curs de implementare la nivelul comunei Mărişel, cu 

finanţare din fonduri guvernamentale sau fonduri europene, este, conform fişei comunităţii, următoarea: 

• Alimentare cu apă potabilă în sistem centralizat în zonele Copcea, Zmida, Stăneşti, 

Frântura, Barhoneşti 

• Dezvoltarea reţelei de Internet la toate instituţiile publice 

• Modernizarea drumurilor forestiere Fântânele – Dobruşu şi DJ107 P – Lotul 8 

În ceea ce privește cooperarea dintre autoritățile publice locale la nivelul județului Cluj, există 

trei forme de colaborare existente, după cum se arată în Strategia de Dezvoltare a Județului Cluj pentru 

perioada 2021 - 2027: 

 Colaborare de tip Zona Metropolitană 

 Colaborare de tip Asociații de Dezvoltare Intercomunitare 

 Colaborare de tip Asocieri Microregionale și Grupuri de Acțiune Locală 
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Comuna Mărişel nu face parte din Zona Metropolitană Cluj, dar se regăseşte în două structuri 

aferente celorlalte două forme de colaborare menţionate, după cum urmează: 

 Apartenenţa la Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare 

Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare sunt constituite în vederea realizării în comun a unor 

proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional sau al furnizării în comun a unor servicii publice. La 

nivelul judeţului Cluj există mai mult de 50 de astfel de asocieri, scopul creării acestora fiind cel de a 

accesa finanţări din fonduri europene de tip post-aderare, însă mai puţin de jumătate dintre aceste 

asociaţii au proiecte în derulare sau propuse spre finanţare. 

Comuna Mărişel face parte din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Eco- 

Metropolitan Cluj. Aceasta cuprinde cele 81 de Unităţi Administrativ Teritoriale din judeţul Cluj şi 

Consiliul Judeţean Cluj. La baza constituirii acestei Asociaţii a stat interesul comun al autorităţilor 

locale din judeţul Cluj de a îmbunătăţi calitatea serviciului de salubrizare, în condiţiile unor tarife şi/sau 

taxe care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei şi principiul “poluatorul plăteşte”, de a 

atinge şi respecta standardele europene privind protecţia mediului înconjurător, respectiv de a creşte 

capacitatea de atragere a fondurilor pentru a finanţa investiţiile necesare în infrastructura tehnico-

edilitară aferentă serviciului de salubrizare. 

Comuna Mărişel face parte din GAL Napoca Porolissum. Comuna mai face parte din 

microregiunea Vlădeasa-Huedin, una dintre cele mai vechi microregiuni din judeţul Cluj, cu o activitate 

semnificativă în privinţa accesării de fonduri. Microregiunea are în componenţă 13 comune din partea 

vestică a judeţului Cluj, din jurul oraşului Huedin: Negreni, Ciucea, Poieni, Săcuieu, Sâncraiu, Mărgău, 

Călăţele, Beliş, Mănăstireni, Râşca, Izvoru Crişului, Măguri-Răcătău şi Mărişel. Această asociaţie 

microregională a accesat câteva proiecte care au vizat îmbunătăţirea infrastructurii, respectiv a reţelei de 

drumuri de interes local din comunele Mănăstireni, Râşca şi Călăţele, şi introducerea reţelei de apă şi 

canalizare menajeră, inclusiv înfiinţarea unei staţii de epurare a apei în comuna Călăţele. 
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Primăria comunei Mărișel 

 

 

 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂRIŞEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 

104 

9. ANALIZA SWOT 

Analiza SWOT reprezintă un instrument de analiză strategică, menit să prezinte într-o formă 

clară şi succintă punctele tari (Strengths), punctele slabe (Weaknesses), oportunităţile (Opportunities) şi 

ameninţările (Threats) comunei Mărişel. Punctele tari şi punctele slabe derivă din mediul intern al 

comunităţii şi din resursele acesteia, în timp ce oportunităţile şi ameninţările provin din mediul extern, 

comunitatea neavând vreo influenţă asupra acestor factori. Oportunităţile şi ameninţările pot fi potenţiale 

sau reale. Se urmăreşte valorificarea adecvată a unor elemente ale punctelor tari, pentru a fructifica 

oportunităţile, respectiv remedierea punctelor slabe în scopul diminuării probabilităţii de producere a 

ameninţărilor. În esenţă, analiza SWOT permite identificarea răspunsurilor la întrebarea “Unde se află 

comuna Mărişel în prezent?”. 

În vederea realizării unei analize cât mai realiste şi eficiente, s-a elaborat câte o analiză SWOT a 

comunei Mărişel pentru fiecare dintre cele cinci domenii strategice abordate - infrastructură, mediu, 

economie, social, respectiv administraţie publică locală, iar ulterior, pe baza acestora, a fost întocmită 

analiza SWOT integrată a comunei, care nu îşi propune să aibă un caracter exhaustiv, ci să ofere o 

grupare sintetică a celor mai importante puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări care se 

manifestă la nivelul comunei Mărişel. 

Elaborarea analizei SWOT aferente comunei Mărişel s-a bazat pe analiza de date statistice din 

surse organizate şi realizate de consultant, pe discuţiile derulate cu reprezentanţi ai administraţiei publice 

locale din comună, respectiv pe analiza rezultatelor obţinute în urma desfăşurării celor două cercetări 

cantitative, la care au participat 129 de locuitori ai comunei Mărişel, respectiv 9 persoane reprezentative 

ale comunităţii locale. 
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9.1. Infrastructură 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Localizarea comunei la o distanţă de 51 km 

faţă de municipiul Cluj-Napoca; 

• Localizare în apropierea Aeroportului 

Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca; 

• Amplasare la 34 de km de şoseaua naţională 

DN1-E60 şi Autostrada Transilvania; 

• Existenţa reţelelor de energie electrică şi 

iluminat public; 

• Acces bun la reţelele de telefonie fixă şi 

mobilă 

• Acces la Internet; 

• Preocupare la nivelul instituţiilor locale 

pentru derularea unor proiecte de 

reabilitare şi conservare a infrastructurii. 

• Deficienţe în realizarea unor legături 

corespunzătoare cu zonele urbane; 

• Lipsa accesului direct la calea ferată stare 

necorespunzătoare a drumurilor din comună; 

• Stare necorespunzătoare a drumurilor agricole; 

• Stare necorespunzătoare a drumurilor forestiere 

şi de hotar; 

• Inexistenţa transportului în comun Necesitatea 

reabilitării şi extinderii; 

• reţelei de iluminat public în toate cătunele 

comunei; 

• Nivel scăzut de dezvoltare a infrastructurii 

destinate activităţilor recreative (parcuri şi 

spaţii verzi, locuri de agrement, locuri de joacă 

pentru copiii din comună). 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Existenţa fondurilor europene pentru 

dezvoltarea zonelor rurale; 

• Existenţa fondurilor europene, 

guvernamentale, regionale şi judeţene 

pentru modernizarea infrastructurii 

tehnico-edilitare; 

• Existenţa programelor naţionale privind 

construirea de locuinţe sociale şi pentru 

tineri 

• Introducerea transportului în comun. 

• Lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea 

obiectivelor de investiţii propuse în domeniul 

infrastructurii; 

• Neîncadrarea în proiecte datorită criteriilor de 

eligibilitate impuse de finanţatori; 

• Deprecierea infrastructurii din lipsa resurselor 

financiare pentru întreţinere; 

• Instabilitatea politică şi lipsa de continuitate a 

politicilor publice şi fiscale. 
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9.2. Mediu 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Fond forestier important; 

• Existenţa unor arii protejate ale 

judeţului Cluj care se întind şi pe 

teritoriul comunei Mărişel – Valea 

Someşului Rece, Defileul Someşului 

Cald, Defileul Răcătăului; 

• Vegetaţie şi faună bogate, varii specii de 

plante şi animale; 

• Calitate foarte bună a aerului; 

• Grad redus de poluare; 

• Existenţa serviciilor de colectare a 

gunoiului şi deşeurilor din comună, 

aceste servicii fiind externalizate. 

• Inexistenţa reţelei de canalizare în cătunele 

comunei; 

• Necesitatea extinderii reţelei de alimentare cu apă 

în toate cătunele comunei; 

• Lipsa unei staţii de epurare 

• Existenţa unor zone puternic afectate de defrişările 

masive din zonă; 

• Impactul negativ al unor activităţi economice 

asupra unor elemente naturale; 

• Fertilitate naturală scăzută a solului 

• Nivel nesatisfăcător al curăţeniei din Comună; 

• Practicarea doar într-o mică măsură a unei colectări 

selective a deşeurilor în vederea reciclării, 

refolosirii, recuperării sau valorificării lor; 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Existenţa fondurilor disponibile din surse 

europene sau naţionale pentru susţinerea 

proiectelor de mediu 

• Dezvoltarea unor parteneriate în vederea 

protecţiei mediului 

• Desfăşurarea unor programe de educaţie 

ecologică în rândul populaţiei cu privire la 

protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă 

• Dezvoltarea unei culturi în rândul 

locuitorilor comunei privind colectarea 

selectivă 

• Valorificarea cadrului natural printr-un 

turism prietenos faţă de mediu 

• Introducerea surselor regenerabile de 

• Insuficienţa resurselor materiale pentru 

îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse în 

domeniul infrastructurii de mediu 

• Continuarea defrişărilor care pot să afecteze 

iremediabil anumite zone din comună 

• Degradarea cadrului natural în situaţia 

dezvoltării necontrolate a turismului 

• Mentalitatea de indiferenţă a locuitorilor faţă de 

protejarea mediului înconjurător 

• Creşterea gradului de poluare ca urmare a 

dezvoltării comunei 
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energie 

9.3. Economie 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Proximitatea faţă de mediul urban: Cluj-Napoca 

(51km); 

• Preocuparea autorităţilor locale pentru 

sprijinirea şi stimularea dezvoltării mediului de 

afaceri; 

• Existenţa unui fond forestier semnificativ 

• Tradiţie pentru profesiile agricole; 

• Potenţial pentru obţinerea de produse agricole 

ecologice, Mărişelul fiind declarat localitate 

rurală ecologică; 

• Existenţa amenajării hidrografice de pe Someşul 

Cald şi Someşul Rece – Barajul şi Lacul 

Fântânele, Centrala Hidroenergetică Mărişelu, 

Lacul Tarniţa, Lacul Răcătău; 

• Potenţial deosebit în domeniul turismului, 

existând numeroase obiective turistice atât pe 

raza comunei, cât şi în apropierea acesteia: 

rezervaţia Măguri - Răcătău, Defileul Someşului 

Rece, Rezervaţia Padiş, Rezervaţia Scărişoara, 

bazinul hidrografic al Someşului Mic, 

monumente istorice (Crucea Avram Iancu şi 

Crucea Pelaghia Roşu), Observatorul 

astronomic Mărişel, Muzeul Satului Mărişel, 

peisaje naturale de excepţie, pârtii de schi 

(Mărişel Leşu – funcţională, Mărişel Copcea – în 

construcţie); 

• Oportunităţi reduse privind găsirea de locuri de 

muncă în comună; 

• Dezvoltare foarte redusă a sectorului IMM-

urilor în comună, ca număr de IMM-uri şi ca 

diversitate a profilului de activitate a acestora; 

• Nivel redus al ofertei de servicii în comună, 

caracterizat prin slaba calitate a serviciilor 

oferite şi chiar prin absenţa totală a unor 

servicii; 

• Dificultăţi privind gestionarea şi exploatarea 

resurselor locale; 

• Forţă de muncă slab calificată; 

• Valorificare redusă a antreprenoriatului dată de 

lipsa cunoştinţelor specifice dezvoltării unei 

afaceri; 

• Practicarea unei agriculturi de subzistenţă, 

concretizată în productivitate şi profitabilitate 

reduse a producătorilor agricoli; 

• Nivel scăzut al calităţii culturilor şi al dotării cu 

echipamente agricole; 

• Fragmentarea excesivă a exploataţiilor 

agricole; 

• Media ridicată de vârstă a locuitorilor comunei 

care lucrează în agricultură; 

• Dificultăţi legate de prelucrarea ş 

comercializarea produselor realizate din 
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• Infrastructură turistică în dezvoltare (7 pensiuni 

autorizate, alte 13 în curs de autorizare); 

• Număr semnificativ al turiştilor care vizitează 

comuna; 

• Posibilităţi de atragere a turiştilor în toate 

anotimpurile; 

• Posibilităţi bune de a face cumpărăturile în 

comună; 

• Ospitalitatea înnăscută a locuitorilor din mediul 

rural. 

producţia agricolă / animală existentă; 

• Posibilităţi reduse de valorificare a produselor 

în comună; 

• În comună nu se organizează târguri de 

animale; 

• Inexistenţa unor hale agroalimentare; 

• Lipsa unei strategii de marketing local; 

• Nivel scăzut de valorificare a zonelor şi 

obiectivelor turistice din comună; 

• Promovare insuficientă a potenţialului turistic 

al comunei; 

• Lipsa unui centru de informare turistică. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Atragerea de noi investitori; 

• Oportunitatea înfiinţării şi dezvoltării unor 

firme în domeniile turism, agrement, 

prelucrarea lemnului, procesarea unor produse 

locale (lapte, carne, fructe, ciuperci etc.); 

• Oportunitatea deschiderii de afaceri în domeniul 

serviciilor, sector slab reprezentat în comună din 

punct de vedere al varietăţii şi calităţii 

serviciilor; 

• Dezvoltarea comunicării între reprezentanţii 

mediului economic local şi reprezentanţii 

autorităţilor publice locale; 

• Oportunitatea înfiinţării şi dezvoltării unor 

ferme agricole sau silvice în domenii precum 

creşterea animalelor pentru carne sau lapte, 

apicultură, piscicultură, cultura cartofului, 

fructelor de pădure, ciupercilor, plantelor 

• Cadru legislativ şi instituţional instabil; 

• Instabilitatea cursului valutar; 

• Rata ridicată a dobânzii la credite; 

• Complexitatea şi dificultatea procedurilor 

birocratice pentru obţinerea finanţărilor; 

• Intensificarea mediului concurenţial poate să 

defavorizeze anumite sectoare tradiţionale; 

• Grad redus de informare a populaţiei în privinţa 

procedurilor de înfiinţare a unei afaceri; 

• Grad redus de informare al agricultorilor în 

privinţa normelor europene; 

• Migraţia forţei de muncă spre mediul urban sau 

în străinătate; 

• Reducerea ponderii populaţiei active şi 

îmbătrânirea acesteia; 

• Creşterea ratei şomajului la nivel Naţional; 

• Creşterea ratei inflaţiei; 
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medicinale etc.; 

• Creşterea interesului pentru produsele ecologice, 

naturale şi tradiţionale; 

• Creşterea interesului pentru exploatarea 

proprietăţilor în regim asociativ; 

• Posibilităţi de valorificare a potenţialului turistic 

al comunei pe direcţiile: ecoturism, turism 

cultural-istoric, turism sportiv, turism de afaceri 

şi de conferinţe, turism de eveniment, turism de 

week-end; 

• Participarea la târguri de turism naţionale; 

• Stabilirea de proiecte şi derularea de proiecte cu 

localităţile şi comunele învecinate; 

• Existenţa programelor naţionale de sprijin 

pentru IMM-uri; 

• Existenţa programelor europene de finanţare a 

mediului economic şi de creştere a 

competitivităţii; 

• Existenţa finanţărilor europene pentru 

agricultură şi dezvoltarea rurală; 

• Existenţa fondurilor europene pentru 

dezvoltarea infrastructurii de susţinere a 

turismului (structuri de cazare, promovarea şi 

semnalizarea obiectivelor turistice); 

• Existenţa fondurilor europene pentru 

dezvoltarea resurselor umane. 

• Migrarea turistică spre alte regiuni; 

• Promovarea de către agenţiile de turism a 

destinaţiilor turistice externe. 
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9.4. Social 

  PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Distribuţie relativ echilibrată a populaţiei comunei 

după gen (51.28% de sex masculin, 48.72% de sex 

feminin); 

• Resurse umane importante; 

• Existenţa în comună a 3 şcoli (fiecare incluzând şi 

o grădiniţă) şi a bibliotecii comunale; 

• Existenţa în comună a unui dispensar uman, a 

unui cabinet stomatologic, respectiv a unei 

farmacii umane; 

• Existenţa pe raza comunei a căminelor culturale; 

• Proximitatea faţă de municipiile Cluj-Napoca (la 

51 km) şi Huedin (la 44 km), cu rol important în 

satisfacerea nevoilor de asistenţă medicală şi 

socială, educaţionale, culturale; 

• Existenţa bisericilor în comună (ortodoxă şi 

penticostală); 

• Existenţa unor tradiţii (Colindatul Junilor 

Mărişelului, care face parte din patrimoniul 

UNESCO, umblatul cu steaua în ajunul 

Crăciunului, umblatul cu capra în ajunul Anului 

Nou, umblatul cu Ţâralesa în ajunul Bobotezei, 

udatul de Sângiorz) şi practicarea unor vechi 

meşteşuguri (lucrul în fierărie, şesutul la război, 

cusutul manual); 

• Existenţa Muzeului Satului Mărişel; 

• Organizarea unor evenimente culturale şi sportive 

specifice comunităţii: Sărbătoarea tradiţională de 

la Crucea Iancului (cea mai mare sărbătoare 

populară organizată în judeţul Cluj), Ziua 

Muntelui, Concursul de schi fond – biatlon Cupa 

• Populaţie în scădere în ultimii ani; 

• Pondere semnificativă a locuitorilor 

comunei care au 60 de ani şi peste 

(23.92% din populaţia comunei); 

• Nivel scăzut al pregătirii şcolare şi 

profesionale a locuitorilor comunei 

(cumulat, două treimi dintre locuitorii 

comunei sunt absolvenţi ai învăţământului 

primar sau gimnazial, sub 5% din 

populaţia de peste 10 ani a comunei având 

studii superioare); 

• Lipsa unor specialişti pe diverse domenii 

de interes local; 

• Nivel de trai scăzut al membrilor 

comunităţii; 

• Necesitatea reabilitării şi dotării şcolilor 

din comună; 

• Lipsa unei instituţii de învăţământ liceal în 

comună; 

• Necesitatea dotării cabinetului medical din 

comună; 

• Lipsa infrastructurii şi serviciilor sociale 

care să deservească grupurile cu 

vulnerabilitate ridicată din comună 

(persoane vârstnice, persoane dependente 

sau cu dizabilităţi, copii abandonaţi etc.); 

• Necesitatea reabilitării căminelor culturale 

existente pe raza comunei, dar şi 

construcţia unora noi; 

• Lipsa unor terenuri de sport adecvate; 
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‚Pelaghia Roşu’; 

• Existenţa pârtiei de schi Mărişel Leşu. 

• Preocupare relativ redusă pentru 

valorificarea şi promovarea valorilor 

locale; 

• Cultura civică slab dezvoltată, grad redus 

al participării civice. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Existenţa fondurilor guvernamentale şi europene 

destinate reabilitării şi dotării corespunzătoare a 

instituţiilor de învăţământ; 

• Existenţa fondurilor europene pentru 

perfecţionarea activităţilor didactice; 

• Existenţa proiectelor internaţionale prin care 

instituţiile de învăţământ locale pot dezvolta 

parteneriate cu instituţii similare din străinătate; 

• Existenţa fondurilor europene pentru reabilitarea, 

modernizarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate; 

• Oportunitatea dezvoltării unor parteneriate între 

administraţia publică locală şi sectorul non-

guvernamental; 

• Derularea programelor naţionale pentru 

verificarea periodică a stării de sănătate a 

populaţiei; 

• Existenţa unor fonduri externe destinate 

sectorului serviciilor sociale; 

• Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor sociale; 

• Restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului 

cultural; 

• Existenţa fondurilor guvernamentale şi europene 

destinate activităţilor culturale; 

• Cadrul legislativ ce prevede facilităţi pentru 

unităţile economice care angajează persoane din 

• Îmbătrânirea populaţiei; 

• Accentuarea fenomenului de migrare a 

tineretului şi a forţei de muncă spre 

mediul urban, în special al tinerilor; 

• Reducerea numerică a populaţiei de vârstă 

şcolară; 

• Abandonul şcolar şi scăderea interesului 

pentru învăţătură în rândul tinerilor; 

• Subfinanţarea sistemului de învăţământ 

din România; 

• Subfinanţarea sistemului medical din 

România; 

• Sistemul neatractiv de stimulente salariale 

pentru cadrele medicale şi didactice tinere; 

• Accentuarea fenomenului de migrare a 

personalului medical din România spre 

statele membre UE; 

• Deteriorarea stării generale de sănătate a 

populaţiei; 

• Pierderea tradiţiilor locale odată cu 

trecerea timpului; 

• Insuficienţa fondurilor alocate pentru 

instituţiile şi activităţile culturale; 

• Insuficienţa fondurilor alocate pentru 

infrastructura sportivă, pentru dotarea şi 

organizarea competiţiilor sportive. 
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grupurile vulnerabile în vederea integrării 

acestora în societate. 

9.5. Administrație publică locală 

  PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Atitudine deschisă spre dezvoltare a 

administraţiei publice locale; 

• Grad ridicat de satisfacţie al locuitorilor 

investigaţi cu privire la calitatea 

personalului Primăriei Mărişel; 

• Existenţa unui site web al Primăriei 

Mărişel, www.primariamarisel.ro; 

• Vizibilitate bună a acţiunilor administraţiei 

publice locale; 

• Experienţă în derularea unor proiecte cu 

finanţare de la bugetul de stat. 

• Insuficienţa resurselor financiare necesare pentru 

a moderniza şi dezvolta activităţile administraţiei 

publice locale; 

• Necesitatea reabilitării şi extinderii sediului 

Primăriei Mărişel; 

• Resurse financiare limitate pentru a susţine 

pregătirea şi formarea continuă a personalului 

administraţiei publice locale; 

• Nivel mediu de informare a locuitorilor comunei 

cu privire la oportunităţi de angajare, afaceri, etc.; 

• Insuficienţa şi lipsa de actualitate a informaţiilor 

postate pe site-ul Primăriei Mărişel; 

• Dotări insuficiente ale Serviciului Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă al comunei Mărişel; 

• Comuna nu este înfrăţită cu alte comunităţi din 

lume; 

• Lipsa apartenenţei comunei Mărişel la un grup de 

acţiune locală. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Accesarea fondurilor europene pentru 

implementarea de proiecte care să vizeze 

îmbunătăţirea capacităţii administrative; 

• Aderarea comunei la un grup local de 

acţiune; 

• Reducerea personalului din sectorul bugetar 

• Migrarea personalului calificat din aparatul de 

specialitate; 

• Nivel nemotivant al salariilor personalului din 

administraţia publică locală 
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• Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat în 

scopul dezvoltării instituţionale; 

• Proiecte de înfrăţire ale comunei cu alte 

unităţi administrativ-teritoriale din ţară şi 

din străinătate şi utilizarea schimburilor de 

experienţă; 

• Creşterea gradului de implicare al 

comunităţii locale în activitatea 

decizională; 

• Desfăşurarea unor programe de formare şi 

specializare pentru funcţionarii publici. 

• Frecvenţa schimbărilor legislative; 

• Creşterea riscului de producere a unor situaţii de 

urgenţă; 

• Lipsa unei educaţii civice corespunzătoare şi a 

implicării cetăţenilor în problemele comunei şi în 

voluntariat. 

9.6. Analiza SWOT integrată a comunei Mărișel 

PUNCTE TARI 

• Localizarea comunei la o distanţă de 51 km faţă de municipiul Cluj-Napoca şi faţă de 

Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca; 

• Amplasare la 34 de km faţă de şoseaua naţională DN1-E60 şi Autostrada Transilvania; 

• Acces bun la reţelele de telefonie fixă şi mobilă; 

• Acces la Internet; 

• Fond forestier important; 

• Existenţa unor arii protejate ale judeţului Cluj care se întind şi pe teritoriul comunei Mărişel; 

• Calitate foarte bună a aerului; 

• Existenţa serviciilor de colectare a gunoiului şi deşeurilor din comună; 

• Potenţial pentru obţinerea de produse ecologice, Mărişelul fiind declarat localitate rurală 

ecologică; 

• Existenţa amenajării hidrografice de pe Someşul Cald şi Someşul Rece – Barajul şi Lacul 

Fântânele, Centrala Hidroenergetică Mărişelu, Lacul Tarniţa, Lacul Răcătău; 

• Potenţial deosebit în domeniul turismului, existând numeroase obiective turistice atât pe raza 

comunei, cât şi în apropierea acesteia: rezervaţia Măguri-Răcătău, Defileul Someşului Rece, 
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Rezervaţia Padiş, Rezervaţia Scărişoara, bazinul hidrografic al Someşului Mic, monumente 

istorice (Crucea Avram Iancu, Crucea Pelaghia Roşu), Observatorul astronomic Mărişel, 

Muzeul Satului Mărişel, peisaje naturale de excepţie, pârtii de schi; 

• Infrastructură turistică în dezvoltare; 

• Număr semnificativ al turiştilor care vizitează comuna; 

 

• Distribuţie relativ echilibrată a populaţiei comunei după gen (51.28% de sex masculin, 48.72% 

de sex feminin); 

• Existenţa în comună a 3 şcoli (fiecare incluzând şi o grădiniţă) şi a bibliotecii comunale; 

• Existenţa în comună a unui dispensar uman, a unui cabinet stomatologic, respectiv a unei 

farmacii umane; 

• Existenţa unor tradiţii (Colindatul Junilor Mărişelului, care face parte din patrimoniul 

UNESCO, umblatul cu steaua în ajunul Crăciunului, umblatul cu capra în ajunul Anului Nou, 

umblatul cu Ţâralesa în ajunul Bobotezei, udatul de Sângiorz) şi practicarea unor vechi 

meşteşuguri (lucrul în fierărie, şesutul la război, cusutul manual); 

• Organizarea unor evenimente culturale şi sportive specifice comunităţii: Sărbătoarea 

tradiţională de la Crucea Iancului (cea mai mare sărbătoare populară organizată în judeţul 

Cluj), Ziua Muntelui, Concursul de schi fond – biatlon Cupa ‚Pelaghia Roşu’; 

• Vizibilitate bună a acţiunilor desfăşurate de administraţia publică locală; 

• Atitudine deschisă spre dezvoltare a administraţiei publice locale. 

PUNCTE SLABE 

• Deficienţe în realizarea unor legături corespunzătoare cu zonele urbane; 

• Inexistenţa transportului în comun; 

• Lipsa accesului direct la calea ferată; 

• Stare necorespunzătoare a drumurilor din comună; 

• Stare necorespunzătoare a drumurilor agricole, a drumurilor forestiere şi a celor de hotar; 

• Nivel scăzut de dezvoltare a infrastructurii destinate activităţilor recreative (parcuri şi spaţii 

verzi, locuri de agrement, locuri de joacă pentru copiii din comună); 

• Inexistenţa reţelei de canalizare în cătunele comunei; 

• Necesitatea extinderii reţelei de alimentare cu apă în toate cătunele comunei; 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂRIŞEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 

116 

• Existenţa unor zone puternic afectate de defrişările masive din zonă; 

• Practicarea doar într-o mică măsură a unei colectări selective a deşeurilor în vederea reciclării, 

refolosirii, recuperării sau valorificării lor; 

• Oportunităţi reduse privind găsirea de locuri de muncă în comună; 

• Dezvoltare foarte redusă a sectorului IMM-urilor în comună; 

 

• Nivel redus al ofertei de servicii în comună, caracterizat prin slaba calitate a serviciilor oferite şi 

chiar prin absenţa totală a unor servicii; 

• Dificultăţi privind gestionarea şi exploatarea resurselor locale; 

• Forţă de muncă slab calificată; 

• Valorificare redusă a antreprenoriatului dată de lipsa cunoştinţelor specifice dezvoltării unei 

afaceri; 

• Practicarea unei agriculturi de subzistenţă, concretizată în productivitate şi profitabilitate 

reduse a producătorilor agricoli; 

• Dificultăţi legate de prelucrarea şi comercializarea produselor realizate din producţia agricolă / 

animală existentă; 

• În comună nu se organizează târguri de animale; 

• Inexistenţa unor hale agroalimentare; 

• Nivel scăzut de valorificare a zonelor şi obiectivelor turistice din zonă; 

• Lipsa unui centru de informare turistică; 

• Pondere semnificativă a locuitorilor comunei care au 60 de ani şi peste (23.92% din populaţia 

comunei); 

• Nivel scăzut al pregătirii şcolare şi profesionale a locuitorilor comunei (cumulat, două treimi 

dintre locuitorii comunei sunt absolvenţi ai învăţământului primar sau gimnazial, sub 5% din 

populaţia de peste 10 ani a comunei având studii superioare); 

• Lipsa unor specialişti pe diverse domenii de interes local; 

• Necesitatea reabilitării şi dotării şcolilor din comună; 

• Necesitatea dotării cabinetului medical din comună; 

• Lipsa infrastructurii şi serviciilor sociale care să deservească grupurile cu vulnerabilitate 

ridicată din comună (persoane vârstnice, persoane dependente sau cu dizabilităţi, copii 
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abandonaţi, etc.); 

• Necesitatea reabilitării căminelor culturale existente pe raza comunei, dar şi construcţia unora 

noi; 

• Cultură civică slab dezvoltată, grad redus al participării civice; 

• Necesitatea reabilitării şi extinderii sediului Primăriei Mărişel; 

• Nivel mediu de informare a locuitorilor comunei cu privire la oportunităţi de angajare, afaceri, 

etc.; 

• Insuficienţa şi lipsa de actualitate a informaţiilor postate pe site-ul Primăriei Mărişel; 

• Dotări insuficiente ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Mărişel; 

• Lipsa apartenenţei comunei Mărişel la un grup de acţiune locală. 

OPORTUNITĂȚI 

• Existenţa fondurilor europene pentru dezvoltarea zonelor rurale; 

• Existenţa fondurilor europene, guvernamentale, regionale şi judeţene pentru modernizarea 

infrastructurii tehnico-edilitare; 

• Existenţa programelor naţionale privind construirea de locuinţe sociale şi pentru tineri; 

• Existenţa fondurilor disponibile din surse europene sau naţionale pentru susţinerea proiectelor 

de mediu; 

• Dezvoltarea unor parteneriate în vederea protecţiei mediului; 

• Desfăşurarea unor programe de educaţie ecologică în rândul populaţiei cu privire la protecţia 

mediului şi dezvoltarea durabilă; 

• Valorificarea cadrului natural printr-un turism prietenos faţă de mediu; 

• Atragerea de noi investitori; 

• Oportunitatea înfiinţării şi dezvoltării unor firme în domeniile turism, agrement, prelucrarea 

lemnului, procesarea unor produse locale (lapte, carne, fructe, ciuperci, etc.); 

• Oportunitatea deschiderii de afaceri în domeniul serviciilor, sector slab reprezentat în comună 

din punct de vedere al varietăţii şi calităţii serviciilor; 

• Oportunitatea înfiinţării şi dezvoltării unor ferme agricole sau silvice în domenii precum 

creşterea animalelor pentru carne sau lapte, apicultură, piscicultură, cultura cartofului, 

fructelor de pădure, ciupercilor, plantelor medicinale etc.; 

• Dezvoltarea comunicării între reprezentanţii mediului economic local şi reprezentanţii 
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autorităţilor publice locale; 

• Creşterea interesului pentru produsele ecologice, naturale şi tradiţionale; 

• Posibilităţi de valorificare a potenţialului turistic al comunei pe direcţiile: ecoturism, turism 

cultural-istoric, turism sportiv, turism de afaceri şi de conferinţe, turism de eveniment, turism 

de week-end; 

• Stabilirea şi derularea de proiecte cu localităţile şi comunele învecinate; 

• Creşterea interesului pentru exploatarea proprietăţilor în regim asociativ; 

• Participarea la târguri de turism naţionale; 

• Stabilirea de proiecte şi derularea de proiecte cu localităţile şi comunele învecinate; 

• Existenţa programelor naţionale de sprijin pentru IMM-uri; 

• Existenţa programelor europene de finanţare a mediului economic şi de creştere a 

competitivităţii; 

• Existenţa finanţărilor europene pentru agricultură şi dezvoltarea rurală; 

• Existenţa fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii de susţinere a turismului 

(structuri de cazare, promovarea şi semnalizarea obiectivelor turistice); 

• Existenţa fondurilor europene pentru dezvoltarea resurselor umane; 

• Existenţa fondurilor europene destinate reabilitării şi dotării corespunzătoare a instituţiilor de 

învăţământ; 

• Existenţa fondurilor europene pentru perfecţionarea cadrelor didactice; 

• Existenţa proiectelor internaţionale prin care instituţiile de învăţământ locale pot dezvolta 

parteneriate cu instituţii similare din străinătate; 

• Existenţa fondurilor europene pentru reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate; 

• Oportunitatea dezvoltării unor parteneriate între administraţia publică locală şi sectorul non-

guvernamental; 

• Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor sociale; 

• Restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural; 

• Existenţa fondurilor guvernamentale şi europene destinate activităţilor culturale; 

• Accesarea fondurilor europene pentru implementarea de proiecte care să vizeze îmbunătăţirea 

capacităţii administrative; 
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• Aderarea comunei la un grup local de acţiune; 

• Proiecte de înfrăţire ale comunei cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară şi din 

străinătate şi utilizarea schimburilor de experienţă; 

• Creşterea gradului de implicare al comunităţii locale în activitatea decizională. 

AMENINȚĂRI 

• Lipsa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse în domeniul 

infrastructurii; 

• Neîncadrarea în proiecte datorită criteriilor de eligibilitate impuse de finanţatori; 

• Deprecierea infrastructurii din lipsa resurselor financiare pentru întreţinere; 

• Instabilitatea politică şi lipsa de continuitate a politicilor publice şi fiscale; 

• Insuficienţa resurselor materiale pentru îndeplinirea obiectivelor de investiţii propuse în 

domeniul infrastructurii de mediu; 

• Continuarea defrişărilor care pot să afecteze iremediabil anumite zone din comună; 

• Degradarea cadrului natural în situaţia dezvoltării necontrolate a turismului; 

• Mentalitatea de indiferenţă a locuitorilor faţă de protejarea mediului înconjurător; 

• Creşterea gradului de poluare ca urmare a dezvoltării comunei; 

• Cadru legislativ şi instituţional instabil; 

• Complexitatea şi dificultatea procedurilor birocratice pentru obţinerea finanţărilor; 

• Grad redus de informare a populaţiei în privinţa procedurilor de înfiinţare a unei afaceri; 

• Grad redus de informare al agricultorilor în privinţa normelor europene; 

• Migraţia forţei de muncă spre mediul urban sau în străinătate; 

• Reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia; 

• Migrarea turistică spre alte regiuni; 

• Sistemul neatractiv de stimulente salariale pentru cadrele medicale şi didactice tinere; 

• Subfinanţarea sistemelor medical şi de învăţământ din România; 

• Pierderea tradiţiilor locale odată cu trecerea timpului; 

• Insuficienţa fondurilor alocate pentru instituţiile şi activităţile culturale; 

• Reducerea personalului din sectorul bugetar; 

• Creşterea riscului de producere a unor situaţii de urgenţă; 

• Lipsa unei educaţii civice corespunzătoare şi a implicării cetăţenilor în problemele comunei şi în 
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voluntariat. 
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III. Prioritățile, obiectivele specifice, politicile, programele și măsurile de 

dezvoltare 

Prioritatea 1 (domeniul Infrastructură) 

Obiective specifice 

ale comunei 

Nevoile comunei la 

care răspunde 

(SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/programe 

/măsuri 

Surse de finanțare 

potențiale 

O.S. 1.1. Creșterea 

mobilității persoanelor 

și mărfurilor în 

vederea reducerii 

disparităților de 

dezvoltare urban-rural. 

Starea proastă a unor 

drumuri inclusiv a 

podurilor situate de-a 

lungul acestora. 

Existența unor drumuri 

pietruite sau chiar de 

pământ. 

O.P.3 –  ”O 

Europă mai 

conectată” 

Existența unor drumuri 

comunale și sătești 

pietruite sau chiar de 

pământ. 

POR 2021 – 2027 

Bugetul de stat  

Bugetul local 

 

 

 

 

O.S. 1.2. Sprijinirea 

mobilității 

nemotorizate, 

în scopul reducerii 

emisiilor de CO2 

din sectorul 

transporturilor. 

Lipsa unor trasee inter-

comunale pentru 

bicicliști. 

 

O.P.2 – ”O 

Europă mai 

ecologică”  

Construcția de piste 

pentru biciclete între 

localități. 

 

POR 2021 – 2027 

PNS 2021 – 2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Prioritatea 2 (domeniul Educație) 

Obiective specifice 

ale comunei 

Nevoile comunei la care 

răspunde (SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/programe 

/măsuri 

Surse de finanțare 

potențiale 

O.S. 2.1. Creșterea 

nivelului de 

instruire și 

calificare a forței de 

Dotarea precară a 

unităților de învățământ, 

mai ales în ceea ce 

privește grupurile sanitare, 

O.P.4 – ”O 

Europă mai 

socială” 

Reabilitarea,  

modernizarea și 

dotarea unităților de 

învățământ. 

POEO 2021- 2027 

POR 2021-2027 

PNS 2021-2027 

Erasmus+ 
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muncă din comună, 

ca premisă pentru 

creșterea ocupării și 

a veniturilor 

cetățenilor. 

sălile și terenurile de sport, 

laboratoarele. 

Cheltuielile ridicate 

suportate de autoritățile 

locale cu modernizarea și 

întreținerea infrastructurii 

educaționale existente. 

Dificultățile în asigurarea 

personalului didactic 

calificat în școli. 

Numărul mic de adulți 

care urmează cursuri de 

formare profesională 

continuă. 

Construcția de săli și 

terenuri de sport. 

Restructurarea rețelei 

școlare, în conformitate 

cu trendurile 

demografice actuale, și 

asigurarea transportului 

școlar. 

Acordarea de 

stimulente cadrelor 

didactice care fac 

naveta în zonele rurale 

izolate. 

Organizarea de cursuri 

de formare, specializare 

și de măsuri de 

recunoaștere a 

competențelor 

dobândite informal, cu 

precădere în rândul 

persoanelor vulnerabile 

din mediul rural și din 

comunitățile de romi. 

Susținere implementării 

inițiativelor de 

digitalizare (e-

educație). 

Bugetul de stat 

Bugetul locale 

Fonduri private 
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Prioritatea 3 (domeniul Sănătate) 

Obiective 

specifice 

Nevoile comunității la 

care răspunde (SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici / programe 

/măsuri 

Surse de finanțare 

potențiale 

O.S.  3.1. 

Asigurarea de 

servicii 

medicale la 

standarde 

europene, în 

vederea 

creșterii 

speranței de 

viață sănătoasă 

a populației. 

Capacitatea insuficientă 

a centrelor de asistență 

socio-medicală și 

paliativă. 

Scăderea  numărului de 

medici de familie și 

existența unor localități 

rurale fără asistență 

medicală primară. 

Numărul redus de 

asistenți medicali 

comunitari și de 

mediatori sanitari care să 

deservească 

comunitățile. 

Speranța redusă de viață, 

cu precădere în mediul 

rural și în cazul 

persoanelor de sex 

masculin. 

O.P.4 – ”O 

Europă mai 

socială” 

Construirea, extinderea, 

reabilitarea, modernizarea și 

dotarea centrelor medico-sociale 

și de îngrijire paliativă. 

Sprijinirea înființării și 

funcționării centrelor de 

permanență. 

Asigurarea serviciilor de mediere 

sanitară și asistență  medicală 

comunitară în comunitățile 

importante de romi. 

Derularea de programe de 

informare cu privire la pericolele 

la adresa sănătății și de 

promovare a unui stil de viață 

sănătos, cu precădere în rândul 

tinerilor și a grupurilor 

vulnerabile. 

Implementarea unor programe de 

nutriție în unitățile de 

învățământ. 

Derularea de campanii de 

screening pentru principalele 

afecțiuni și de vaccinare, cu 

precădere în rândul comunităților 

marginalizate. 

PNS 2021-2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 
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Prioritatea 4 (domeniul Social) 

Obiective 

specifice 

Nevoile comunității la 

care răspunde (SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/programe /măsuri 

Surse de 

finanțare 

potențiale 

O.S. 4.1. 

Furnizarea de 

servicii sociale 

diversificate, 

eficiente și 

adaptate  

nevoilor reale 

ale 

beneficiarilor, 

în scopul 

reducerii 

sărăciei și a 

marginalizării. 

Numărul mare de 

comunități rurale 

marginalizate și sărace. 

 

Numărul foarte ridicat de 

beneficiari de prestații 

sociale. 

 
Capacitatea limitată                   

a sectorului public de 

servicii sociale de a 

deservi toți beneficiarii 

eligibili, cu precădere în 

mediul  rural și în cazul 

persoanelor vârstnice. 

 

 

O.P.4 – ”O 

Europă mai 

socială” 

 

 

Construcția de locuințe sociale și de 

necesitate. 

Construcția de locuințe în regim de 

închiriere pentru tineri. 

Acordarea de loturi de teren pentru 

construcția de locuințe de către tineri. 

Înființarea de unități de economie 

socială, cu precădere în comunitățile 

de romi din mediul rural. 

Implementarea de strategii integrate 

(infrastructură de bază, locuire, 

educație, sănătate, ocupare, etc.) la 

nivelul comunităților marginalizate. 

POR 2021 – 

2027 

POIDS 2021 – 

2027 

POEO 2021 – 

2027 

PNS 2021 – 

2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri 

private 

Prioritatea 5 (domeniul Agricultură și dezvoltare rurală) 

Obiective 

specifice 

Nevoile comunității la care 

răspunde (SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/programe 

/măsuri 

Surse de 

finanțare 

potențiale 

5.1. Creșterea 

competitivității 

agriculturii, în 

vederea   

tranziției la 

exploatații și 

Fluctuațiile importante ale 

producției agricole vegetale, 

determinate mai ales de 

secetă. 

Ponderea foarte ridicată a 

forței de muncă care lucrează 

O.P.1 – ”O 

Europă mai 

inteligentă” 

Reabilitarea și modernizarea 

sistemului de irigații. 

Reabilitarea lucrărilor de 

îmbunătățiri funciare.  

Modernizarea și dotarea 

PNS 2021 – 

2027 

Bugetul de stat 

Fonduri private 
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produse 

competitive        

pe piața.  

 

informal în sectorul agricol. 

Fragmentarea proprietății 

agricole. 

Producția medie la hectar 

modestă pentru majoritatea 

culturilor. 

Îmbătrânirea livezilor și 

producția redusă de fructe. 

Scăderea accentuată a 

efectivelor de animale din 

gospodăriile populației și a 

producției animale. 

Capacitatea insuficientă de 

depozitare a producției 

agricole. 

 

 

fermelor vegetale și 

zootehnice existente. 

Sprijinirea  instalării tinerilor 

fermieri. 

Susținerea sectorului 

agriculturii ecologice. 

Înființarea și dezvoltarea 

structurilor asociative ale 

fermierilor (grupuri de 

producători, cooperative, 

asociații).  

Formarea profesională 

continuă a fermierilor. 

Sprijinirea unităților de 

cercetare și dezvoltare 

agricolă, respectiv a 

transferului rezultatelor 

acestora către fermieri. 

Sprijinirea investițiilor 

private în facilități de 

colectare, stocare, procesare 

și comercializare a 

produselor agroalimentare, 

inclusiv a celor de tip piață 

de en-gros. 

Susținerea atestării 

produselor tradiționale și 

promovarea acestora, 

inclusiv în mediul online. 

Reabilitarea și modernizarea 

piețelor și a târgurilor agro-
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alimentare, precum și 

organizarea de evenimente 

destinate producătorilor 

locali (de tip piețe volante, 

Ziua Recoltei). 

5.2. 

Îmbunătățirea 

calității vieții în 

comună, prin 

investiții în 

îmbunătățirea 

infrastructurii și 

serviciilor 

publice, 

diversificarea 

economiei rurale 

și crearea de noi 

locuri de muncă. 

Creșterea numărului de 

persoane vârstnice, singure, 

mai ales în mediul rural. 

Depopularea unor localități. 

Nivelul de dotare al 

locuințelor cu utilități și 

dependințe de bază este mult 

mai redusă decât media 

națională, cu precădere în 

mediul rural.  

Existența unor trupuri de 

așezări izolate față de nucleele 

de locuire rurale. 

Ponderea foarte ridicată a 

drumurilor comunale pietruite 

și de pământ. 

Ponderea foarte ridicată a 

forței de muncă care lucrează 

informal în sectorul agricol. 

Rata ridicată a șomajului, cu 

precădere în zonele rurale. 

Scăderea numărului            de 

medici de familie și existența 

unor localități rurale fără 

asistență medicală primară. 

Speranța redusă de viață, cu 

precădere în mediul rural și în 

O.P.1 – ”O 

Europă mai 

inteligentă” 

O.P.2 – ”O 

Europă mai 

verde” 

O.P.3 – ”O 

Europă mai 

conectată” 

O.P.4 – ”O 

Europă mai 

socială” 

O.P.5 – ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni 

Modernizarea drumurilor 

comunale, inclusiv rigole de 

scurgere a apelor pluviale, 

trotuare, piste de biciclete, 

indicatoare, marcaje, etc. 

Modernizarea drumurilor de 

exploatare agricolă și 

forestieră. 

Înființarea sistemelor de 

distribuție gazelor naturale în 

comună. 

Extinderea rețelelor de 

alimentare cu energie 

electrică pentru conectarea 

tuturor locuințelor. 

Sprijinirea înființării și 

dezvoltării de întreprinderi 

non-agricole în mediul rural. 

Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea școlilor, grădinițelor. 

Construcția, extinderea, 

reabilitarea și modernizarea 

școlilor din comunele viabile 

demografic. 

Construcția, reabilitarea, 

modernizarea și dotarea 

PNS 2021-2027 

LEADER (GAL) 

Bugetul de stat 

(CNI, AFM, 

PNDL, alte 

programe) 

Bugetul local 
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cazul persoanelor de sex 

masculin. 

Numărul foarte mare de 

comunități rurale 

marginalizate și sărace. 

Capacitatea limitată a 

sectorului public de servicii 

sociale de a deservi toți 

beneficiarii eligibili, cu 

precădere în mediul  rural și în 

cazul persoanelor vârstnice.  

Predarea simultană în multe 

unități de învățământ rural, 

mai ales din satele mici. 

Lipsa serviciilor de pază a 

localităților și a sistemelor de 

supraveghere video în mediul 

rural. 

Timpii relativ ridicați de 

intervenție ai serviciilor de 

urgență în zonele rurale. 

Starea avansată de degradare a 

unor case de cultură și cămine 

culturale. 

Infrastructura deficitară pentru 

sportul de masă și de 

performanță, mai ales în 

mediul rural. 

dispensarelor umane și a 

centrelor de permanență. 

Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea căminelor culturale, 

inclusiv pentru promovarea 

culturii tradiționale. 

Restaurarea și conservarea 

monumentelor istorice de 

importanță locală din zonele 

rurale. 

Construcția/ modernizarea 

bazelor sportive din mediul 

rural. 
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Prioritatea 6 (domeniul Economie) 

Obiective 

specifice 

Nevoile comunității la care 

răspunde 

(SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/programe 

/măsuri 

Surse de 

finanțare 

potențiale 

O.S. 6.1. 

Atragerea de 

investiții private, 

străine și 

autohtone, în 

vederea creării de 

noi locuri de 

muncă bine 

plătite. 

Nivelul foarte redus al 

investițiilor private 

(autohtone și străine).  

Număr redus al marilor 

angajatori privați și, 

implicit, al angajaților din 

sectorul privat, cu precădere 

în domeniile cu valoare 

adăugată ridicată. 

Ponderea scăzută în 

valoarea adăugată brută 

generată a sectoarelor 

intensive în tehnologie și 

care utilizează forță de 

muncă înalt calificată. 

Densitatea redusă a agenților 

economici și spiritul 

antreprenorial    slab 

dezvoltat. 

Lipsa unui parc industrial. 

Lipsa infrastructurii și a 

serviciilor de informare și 

transfer tehnologic. 

Lipsa clusterelor funcționale 

și slaba dezvoltare a 

spiritului      asociativ între 

producători non-agricoli. 

O.P.1 – ”O 

Europă mai 

inteligentă” 

Acordarea de facilități fiscale 

locale (scheme de minimis) 

pentru atragerea de investiții 

private. 

Înființarea/ dezvoltarea 

centrelor de afaceri, 

incubatoarelor/ 

acceleratoarelor de afaceri, 

precum și consolidarea 

serviciilor de sprijinire a 

afacerilor furnizate de acestea. 

Investiții pentru creșterea 

competitivității firmelor, în 

particular a celor din ramurile 

economice cu tradiție și a 

celor care valorifică 

potențialul local. 

Promovarea oportunităților de 

finanțare nerambursabilă și 

creditare pentru sectorul 

privat. 

Promovarea integrată  ca 

destinație de afaceri 

(parteneriate; participarea la 

târguri internaționale de 

investiții; materiale de 

promovare; portal web 

dedicat, etc.). 

POR 2021 – 

2027 

POCIDIF 2021 – 

2027 

POEO 2021 – 

2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 

Credite bancare 
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Valoarea foarte redusă a 

schimburilor comerciale. 

Scăderea accentuată a      

resurselor de muncă, a 

populației ocupate și a 

numărului de salariați. 

Rata ridicată a șomajului. 

Nivelul redus al salariului 

mediu în context național și 

regional. 

Promovarea educației 

antreprenoriale în 

învățământul obligatoriu. 

Dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale în rândul 

adulților, cu precădere a celor 

întorși din Diaspora, a 

tinerilor absolvenți, a femeilor 

etc. 

Sprijinirea digitalizării la 

nivelul mediului de afaceri. 

Prioritatea 7 (domeniul Mediu) 

Obiective 

specifice 

Nevoile comunității 

la care răspunde (SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/ programe 

/măsuri 

Surse de 

finanțare 

potențiale 

O.S. 7.1. 

Asigurarea 

accesului 

locuitorilor la apă 

potabilă de 

calitate și 

reducerea 

deversărilor de 

ape uzate 

neepurate. 

Gradul redus de conectare al 

populației la sisteme 

centralizate de alimentare cu 

apă și de canalizare cu 

treaptă terțiară. 

Alimentarea cu apă potabilă 

preponderent din surse de 

suprafață, expuse riscului de 

poluare. 

Starea ecologică proastă a 

majorității corpurilor de apă 

(de suprafață și subterane), 

care afectează mai ales 

populația care se alimentează 

din puțuri proprii, dar și stațiile 

de tratare mici. 

O.P.2 – ”O 

Europă mai 

verde” 

Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii de alimentare 

cu apă gestionate de 

operatorul regional, 

inclusiv surse de 

alimentare, aducțiuni, 

rezervoare, stații de tratare, 

pompare etc.  

Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii de colectare 

și epurare a apelor uzate 

gestionate de operatorul 

regional, inclusiv stații de 

pompare, stații de epurare, 

etc.. 

Prevenirea depozitării de 

PODD 2021 – 

2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂRIŞEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 

130 

deșeuri în albiile și pe 

malurile cursurilor de apă 

și decolmatarea acestora. 

O.S. 7.2. 

Managementul 

integrat al 

deșeurilor de 

toate tipurile, în 

conformitate cu 

Directivele U.E. 

Gradul redus de colectare 

selectivă și de reciclare a 

deșeurilor generate de 

locuitori. 

Existența unor depozite 

ilegale de deșeuri și starea 

precară a unor puncte de 

colectare a deșeurilor 

menajere. 

 

 

O.P.2 – ”O 

Europă mai 

verde” 

 

Construcția de platforme de 

depozitare a deșeurilor de 

grajd. 

Sprijinirea investițiilor 

private în capacități de 

reciclare și valorificare a 

deșeurilor. 

Extinderea și modernizarea 

punctelor de colectare 

selectivă a deșeurilor 

(inclusiv pubele îngropate). 

Derularea de campanii de 

conștientizare a populației 

cu privire la importanța 

colectării selective. 

Sancționarea și eliminarea 

depozitelor ilegale de 

deșeuri. 

PODD 2021 – 

2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 

O.S. 7.3. 

Reducerea 

riscurilor naturale 

și antropice, 

precum și 

consolidarea 

capacității de 

intervenție în 

situați de 

urgență. 

Perioade secetoase frecvente 

în sezonul cald, respectiv 

viscole puternice în cel rece. 

Aluvionarea albiilor și 

colmatarea acumulărilor de 

apă. 

Existența unor zone expuse 

inundațiilor. 

Vulnerabilitatea ridicată a 

locuințe la diferite hazarduri 

naturale. 

O.P.2 – ”O 

Europă mai 

ecologică” 

Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii de protecție 

împotriva inundațiilor. 

Extinderea și reabilitarea 

lucrărilor de desecare și 

combatere a eroziunii 

solurilor (de ex. împădurire 

versanți expuși riscului de 

alunecări de teren). 

Adoptarea unor 

reglementări urbanistice 

stricte în noile PUG-uri cu 

PODD 2021 – 

2027 

PNS 2021 – 2027 

INTERREG 

2021 – 2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 
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Timpii relativ ridicați de 

intervenție ai serviciilor de 

urgență în zonele rurale. 

Numărul redus de servicii 

voluntare pentru situații de 

urgență care îndeplinesc 

indicatorii de performanță 

legali. 

Gradul redus de uzură al unor 

echipamente de intervenție și 

deficitul de personal al SVSU. 

privire la construcțiile în 

zone inundabile. 

Expertizarea și consolidarea 

clădirilor cu risc seismic. 

Dotarea SVSU cu mijloace 

de intervenție moderne și 

materiale suficiente. 

Dotarea corespunzătoare a 

SVSU, cu precădere a celor 

din zone rurale greu 

accesibile.  

Formarea voluntarilor în 

domeniul situațiilor de 

urgență. 

Modernizarea 

infrastructurii de avertizare 

a populației. 

Derularea periodică             

de exerciții pentru 

pregătirea populației pentru 

situații de urgență, precum 

și de activități de instruire a 

elevilor, etc.. 

Derularea de acțiuni de 

control și sancționarea 

nerespectării legislației în 

domeniu. 

Implementarea de sistem de 

supraveghere video  în 

spațiile publice pentru a 

preveni cazurile de 

infracționalitate și 

criminalitate.  
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O.S. 7.4. 

Reducerea risipei 

de energie și 

promovarea 

utilizării surselor 

regenerabile 

pentru asigurarea 

acesteia. 

Eficiența energetică redusă a 

fondului locativ. 

 

O.P.2 – ”O 

Europă mai 

verde” 

Creșterea eficienței 

energetică a clădirilor de 

locuit. 

Creșterea eficienței 

energetice a clădirilor 

publice, inclusiv instalarea 

de facilități de producție a 

energiei din resurse 

regenerabile. 

Îmbunătățirea performanței 

energetice în domeniul 

industrial, inclusiv 

instalarea de facilități de 

producție a energiei din 

resurse regenerabile. 

PODD 2021 – 

2027 

POR 2021 – 2027 

Bugetul local 

Fonduri private 

 

Prioritatea 8 (domeniul Cultură) 

Obiective 

specifice 

Nevoile comunității la 

care răspunde (SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/programe/ 

măsuri 

Surse de 

finanțare 

potențiale 

O.S. 8.1. 

Creșterea accesului 

populației la 

infrastructură 

culturală și la o 

agendă atractivă de 

evenimente pentru 

toate grupele de 

vârstă. 

Gama relativ restrânsă de 

evenimente culturale care 

să vizeze grupul-țintă al 

adulților tineri. 

Scăderea accentuată a 

numărului de biblioteci 

rurale, școlare, dar și a 

numărului de cititori. 

Starea avansată de 

degradare a unor case de 

cultură și cămine culturale. 

O.P.5 – ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

Crearea, reabilitarea, 

modernizare, dotare centre/ 

cămine culturale, biblioteci, 

muzee, teatre. 

Sprijinirea activității 

bibliotecilor publice și 

transformarea acestora în 

centre comunitare cu o sferă 

mai largă de activități. 

Digitalizarea patrimoniului 

cultural mobil al bibliotecilor. 

POR 2021-2027 

PNS 2021-2027 

Programul Ro – 

Cultura  

Programul Europa 

Creativă 

INTERREG  

Bugetul de stat 

Bugetul local 

Fonduri private 
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Susținerea activității ONG-

urilor din domeniul culturii și 

industriilor creative, prin 

acordarea de finanțări 

nerambursabile, sprijin 

logistic, etc.. 

Organizarea de evenimente 

culturale, inclusiv în 

parteneriat inter-instituțional 

și cu ONG-uri. 

Sprijinirea activității 

meșteșugarilor și artiștilor 

populari și promovarea 

produselor artizanale, inclusiv 

în mediul online. 

Conservarea și promovarea 

culturii tradiționale, cu 

precădere a folclorului, 

costumelor populare, datinilor 

și obiceiurilor locale. 

O.S.  8.2. 

Încurajarea 

sportului de 

performanță și a 

celui de masă. 

Infrastructura deficitară 

pentru sportul de masă și 

de performanță. 

 

 

O.P.5 – ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

Construirea, dezvoltarea, 

reabilitarea, modernizarea 

infrastructurii sportive.  

Organizarea de competiții și 

evenimente sportive, inclusiv 

în parteneriat inter-

instituțional și cu ONG-uri. 

Bugetul de stat  

Bugetul local  

Fonduri private 

 

 

 

O.S. 8.3. 

Îmbunătățirea și 

diversificarea 

oportunităților de 

Deficitul de zone publice 

de agrement pentru 

locuitorii comunei. 

O.P.5 – ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

Amenajarea de locuri de joacă 

pentru copii. 

Crearea, dezvoltarea, 

reabilitarea și modernizarea 

POR 2021 – 2027 

PNS 2021 – 2027 

Bugetul de stat 

Bugetul local 
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agrement pentru 

cetățenii 

comunei. 

 infrastructurii de agrement. 

Amenajarea/ mobilarea de 

spații publice pentru 

socializare, petrecere a 

timpului liber, picnic etc. 

Sprijinirea investițiilor private 

în facilități de agrement (de 

ex. centre de echitație, piscine 

și ștranduri private, parcuri de 

aventură etc.). 

Prioritatea 9 (domeniul Capacitate administrativă) 

 

Obiective 

specifice 

Nevoile comunității la 

care răspunde 

(SWOT) 

Obiectivul de 

politică U.E. la 

care răspunde 

Politici/programe/ 

măsuri 

Surse de 

finanțare 

potențiale 

O.S. 9.1. 

Dezvoltarea 

resurselor umane 

din administrația 

publică locală, în 

vederea furnizării 

de servicii 

publice de 

calitate. 

Ponderea ridicată a 

cheltuielilor cu personalul 

propriu și cu asistența 

socială în bugetele locale. 

O.P.5 – ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

Elaborarea și 

implementarea planurilor 

de formare, în raport cu 

competențele deficitare de 

la nivelul UAT-ului. 

Ocuparea prin concurs a 

posturilor vacante, cu 

precădere în domeniile 

deficitare (de ex. 

managementul fondurilor 

europene, al proiectelor de 

investiții, urbanism, 

servicii sociale etc.). 

Contractarea de personal 

pe durată determinată 

pentru implementarea unor 

POAT 2021 – 2027 

Bugetul local 
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proiecte de investiții 

publice. 

Organizarea de vizite de 

studiu și schimburi de bune 

practici în parteneriat cu 

alte UAT din România. 

O.S. 9.2. 

Implementarea 

standardelor de 

calitate, 

integritate,  etică 

și prevenirea 

corupției în 

administrația 

publică locală. 

Ponderea ridicată a 

cheltuielilor cu personalul 

propriu și cu asistența 

socială în bugetele locale. 

 

O.P.5 – ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

Elaborarea, adoptarea și 

implementarea planurilor 

de integritate la nivelul  

instituției. 

Elaborarea, adoptarea și 

implementarea de coduri și 

proceduri în domeniul 

eticii și de integrității 

personalului din cadrul 

instituției. 

Elaborarea de ghiduri de 

conflicte de interese și 

incompatibilități pentru 

personal. 

Formarea personalului în 

domeniul prevenirii 

corupției. 

POAT 2021 – 2027 

Bugetul de stat 

Bugetul CJ 

Bugete locale 

Fonduri private 

O.S. 9.3. 

Creșterea 

gradului de 

digitalizare a 

activității 

administrației 

publice locale. 

Nu se oferă posibilitatea 

plății online a taxelor și 

impozitelor locale. 

Site-ul WEB nu este 

actualizat în permanență. 

O.P.1 – ”O 

Europă mai 

inteligentă” 

Dezvoltarea și actualizarea 

permanentă a site-ului 

WEB al UAT-ului. 

Înscrierea pe platforma 

Ghișeul.ro. 

Actualizarea și extinderea 

sistemului e-guvernare la 

POCIDIF 2021 – 

2027 

Bugetul de stat 

Bugetul CJ 

Bugete locale 
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nivelul UAT-ului. 

Dezvoltarea de servicii 

publice online la nivelul 

primăriei (de ex. depunere 

și verificare cereri, 

transmitere petiții, eliberări 

avize etc.). 

O.S. 9.4. 

Consolidarea 

capacității de 

planificare 

strategică și 

teritorială a 

administrației 

publice locale  

Ponderea foarte redusă a 

veniturilor din surse proprii 

în totalul bugetului local. 

Gradul redus de actualizare 

a documentațiilor de 

amenajare a teritoriului și 

urbanism. 

O.P.5 – ”O 

Europă mai 

aproape de 

cetățeni” 

 

Actualizarea  PUG-urilor 

cu o vechime mai mare de 

10 ani. 

Finalizarea procesului de 

înregistrate a imobilelor în 

sistemul integrat de 

cadastru și publicitate 

imobiliară. 

Elaborarea de strategii și 

planuri de acțiune 

sectoriale (de ex. 

mobilitate, poluare aer, 

management riscuri etc.). 

Bugetul de stat 

Bugetul CJ 

Bugete locale 
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IV. 1. Fișele proiectelor 

1. ECONOMIE 

DEZVOLTAREA UNUI CENTRU DE SPRIJIN PENTRU AFACERI 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în cererea de finanțare. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Programul Operațional Competitivitate; 

- Programul Operațional Regional; 

- Alte surse legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Proiectul are ca scop diversificarea serviciilor de sprijin pentru 

antreprenorii locali având un prim obiectiv, acela de a facilita 

accesul acestora la informații privind surse de finanțare, 

oportunități de afacere. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
  Promovarea culturii antreprenoriatului în comuna Mărișel, prin 

înființarea unui centru de sprijin pentru afaceri. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Mediu economic local dezvoltat prin înființarea de noi   afaceri 

și diversificarea serviciilor oferite către populație; 

- Accesul populației la noi locuri de muncă; 

- Creșterea nivelului de trai al locuitorilor; 
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POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Persoanele din categoria grupurilor vulnerabile a comunei 

Mărișel; 

- Antreprenorii locali; 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Alocarea unui spațiu și amenajarea acestuia; 

- Dotarea cu resursele materiale necesare; 

- Asigurarea resurselor umane și financiare necesare derulării 

activităților; 

- Oferirea de servicii de informare și consultanță în accesarea de 

finanțări nerambursabile, oportunități de afaceri, planuri de 

afaceri, înființarea de întreprinderi, obținerea de avize / certificări, 

ș.a.; 

- Promovarea antreprenoriatului, ca opțiune de dezvoltare 

profesională (cursuri de antreprenoriat, organizarea de întâlniri cu 

antreprenori, ș.a.); 

- Facilitarea expunerii la modele de afaceri de succes pentru 

domenii de relevanță (ex. prezentarea unor afaceri de succes în 

domeniul agriculturii, serviciilor, turismului ș.a.). 

DURATA PROIECTULUI: 
  Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

  Este nevoie de dezvoltarea mediului economic local pentru 

crearea de noi locuri de muncă și diversificarea serviciilor oferite 

către populație. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR ANTREPRENORIALE PRIN OFERIREA 

DE ASISTENȚĂ ANTE- ȘI POST- INIȚIERE A UNEI AFACERI ȘI 

ACORDAREA DE MICRO-GRANTURI PENTRU  PERSOANE DIN COMUNA  

MĂRIȘEL, AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în cererea de finanțare. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Programul Operațional Competitivitate; 

- Programul Operațional Regional; 

- Alte surse legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Ideea deschiderii unei afaceri în condițiile obținerii unei subvenții 

financiare este interesantă pentru majoritatea persoanelor 

chestionate în comunități. 

Măsuri propuse în domeniul Antreprenoriatului: curs competențe 

antreprenoriale; măsuri de consiliere ante-post înființare afacere; 

concurs de planuri de afacere; subvenționarea a planurilor de 

afacere; workshopuri pentru tinerii antreprenori – programe de 

finanțare, utilizare software, responsabilitate socială, încurajarea 

parteneriatelor între întreprinderile nou-create și organizații 

îndreptate spre profit și organizații non-profit; instruire pe teme 

privind dezvoltarea durabilă – Antreprenorul verde). 
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SCOPUL PROIECTULUI: 

Dezvoltarea abilităților antreprenoriale prin oferirea de asistență 

ante- și post- inițiere a unei afaceri și acordarea de micro-granturi 

pentru 24 de persoane din GT, aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Mediu economic local dezvoltat prin înființarea de noi   afaceri 

și diversificarea serviciilor oferite către populație; 

- Accesul populației la noi locuri de muncă; 

- Creșterea nivelului de trai al locuitorilor. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Persoanele din categoria celor aflate în grad de risc și 

excluziune socială din comuna Mărișel. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

Activitatea organizată va cuprinde: campanii de informare, 

concurs de planuri de afaceri, asistență în elaborarea planurilor de 

afacere, acordare de asistență și consiliere ante- și post- inițiere 

afacere, patru workshop-uri pentru afacerile nou-înființate, 

evenimente de networking între tinerii antreprenori și potențialii 

parteneri și clienți, sesiuni de informare „Antreprenorul verde”. 

DURATA PROIECTULUI: 
  Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

  Este nevoie de dezvoltarea mediului economic local pentru 

crearea de noi locuri de muncă și diversificarea serviciilor oferite 

către populație. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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2. INFRASTRUCTURĂ 

MODERNIZAREA DRUMURILOR SĂTEȘTI ÎN COMUNA MĂRIȘEL  

 

  IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

  Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Programul Național pentru Dezvoltare Rurală; 

- Fondul de salvare al zonei Euro; 

- Alte fonduri legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

  Aducerea drumurilor comunale, a drumurilor sătești, și a 

ulițelor din comună, în stare tehnică corespunzătoare, la 

parametri tehnici și de calitate impuse de reglementările în 

vigoare. Implementarea proiectului va contribui esențial la 

reînnoirea serviciilor oferite de infrastructura rutieră din comuna 

Mărișel. 

  Sunt necesare acțiuni de creare, extindere, reabilitare și 

modernizare a infrastructurii din mediul rural, astfel încât să se 

poată asigura o creștere economică a acestor zone și condiții de 

viață decente pentru populație. 
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SCOPUL PROIECTULUI: 

  Îmbunătățirea infrastructurii de transport prin realizarea unor 

drumuri funcționale care să deservească nevoile curente ale 

locuitorilor și activităților economice fără să afecteze starea 

mediului înconjurător. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

  Modernizarea drumurilor va avea efecte benefice asupra 

dezvoltării economice viitoare a comunei prin conectarea 

diferitelor zone la drumurile locale, îmbunătățirea legăturilor 

rutiere cu comunele învecinate și cu satele componente. 

  Comuna va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât și 

pentru persoanele care tranzitează zona. 

  Aceasta va contribui și la: 

- Fluidizarea circulației; 

- Modernizarea rețelei de transport rutier; 

- Consolidarea terenurilor afectate de alunecări; 

- Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct asupra 

dezvoltării economice teritoriale echilibrate; 

- Asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în 

circulația auto și pietonală; 

- Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători 

categoriei drumului, asigurându-se astfel condiții bune de 

siguranță în circulația auto; 

- Accesul populației la locuri de muncă, servicii medicale, 

educație, cultură, recreere, etc. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Mărișel; 

- Potențialii investitori; 

- Agenții economici din zonă; 

- Participanții la traficul rutier. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 
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- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
 Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Starea tehnică necorespunzătoare a unor drumuri sătești și 

comunale. Lipsa fondurilor necesare refacerii, reabilitării și 

modernizării străzilor. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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MODERNIZAREA DRUMURILOR DE EXPLOATARE ÎN COMUNA MĂRIȘEL 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

  Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Programul Național pentru Dezvoltare Rurală; 

- Fondul de salvare al zonei Euro; 

- Alte fonduri legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

  Sunt necesare acțiuni de creare, extindere, reabilitare și 

modernizare a infrastructurii din mediul rural, astfel încât să se 

poată asigura o creștere economică a acestor zone și condiții de 

viață decente pentru populație. 

Aducerea drumurilor comunale, a drumurilor sătești, și a ulițelor 

din comună, în stare tehnică corespunzătoare, la parametri tehnici 

și de calitate impuse de reglementările în vigoare. Implementarea 

proiectului va contribui esențial la reînnoirea serviciilor oferite de 

infrastructura rutieră din comună. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

  Îmbunătățirea infrastructurii de transport prin realizarea unor 

drumuri de exploatare funcționale care să deservească nevoile 

curente ale locuitorilor și activităților economice fără să afecteze 

starea mediului înconjurător. 
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BENEFICII OBȚINUTE: 

  Modernizarea drumurilor de exploatare va avea efecte benefice 

asupra dezvoltării economice viitoare a comunei prin conectarea 

diferitelor zone la drumurile locale, îmbunătățirea legăturilor 

rutiere cu comunele învecinate și cu satele componente. 

  Comuna va deveni o zonă de interes atât pentru investitori cât și 

pentru persoanele care tranzitează zona. 

  Aceasta va contribui și la: 

- Fluidizarea circulației; 

- Modernizarea rețelei de transport rutier; 

- Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct asupra 

dezvoltării economice teritoriale echilibrate; 

- Asigurarea unor condiții optime de siguranță și confort în 

circulația auto și pietonală; 

- Aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzători 

categoriei drumului, asigurându-se astfel condiții bune de 

siguranță în circulația auto. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Mărișel; 

- Potențialii investitori; 

- Agenții economici din zonă; 

- Participanții la traficul rutier. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
  Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 
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JUSTIFICAREA NECESITĂȚII  

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

- Starea tehnică necorespunzătoare a unor drumuri de exploatare; 

- Lipsa fondurilor necesare refacerii, reabilitării și modernizării 

drumurilor de exploatare din comună. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri Europene – Mediu; 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Mărișel. 

SCOPUL  PROIECTULUI: 

Dezvoltarea infrastructurii de bază și asigurarea accesului 

neîngrădit al populației și agenților economici la această 

infrastructură. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

Pe termen mediu și lung sunt: 

- atragerea, dirijarea și optimizarea investiţiei de capital; 

- generarea fondurilor de capital și îmbunătăţirea contribuţiei la 

bugetul local. 

Pe termen scurt sunt: 

- asigurarea și menţinerea serviciilor de alimentare cu apă și 

canalizare ale localităţii la un nivel satisfăcător; 

- continuitatea din punct de vedere cantitativ și calitativ a 

serviciilor; 
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- adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; 

- accesul fără discriminare la servicii; 

- urmărirea eficienței serviciilor; 

- generarea unor noi surse de fonduri de capital și reducerea 

controlată a finanţărilor din bugetul local; 

- respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi 

apelor și protecţiei mediului. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Mărișel; 

- Potențialii investitori; 

- Agenții economici din zonă. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Lipsa sistemului de alimentare de apă în toate satele. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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EXTINDERE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN COMUNA 

MĂRIȘEL 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri Europene – pentru Mediu; 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Extinderea rețelei de canalizare în comuna Mărișel. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Dezvoltarea infrastructurii de bază și asigurarea accesului 

neîngrădit al populației și agenților economici la aceasta 

infrastructură. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

Investiţia aduce îmbunătăţirea semnificativă a condiţiilor de 

muncă şi de viaţă pentru cetăţeni şi îmbunătățiri relevante ale 

stării de sănătate a populaţiei, prin crearea unor condiţii edilitare 

conforme cu normele de calitate a mediului şi normele de igienă 

a habitatului. Prin investiţiile propuse se elimină riscurile de 

îmbolnăvire sau apariţie a unor focare de infecţie nedorite în 

imobilele de locuit în comun. 
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- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei; 

- Reducerea poluării; 

- Reducerea factorilor de risc pentru sănătatea populației; 

- Atragerea de investitori. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Mărișel; 

- Potențialii investitori; 

- Agenții economici din zonă. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

- Lipsa sistemului de colectare a apelor uzate menajere în unele 

sate. 

- Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Fondul de salvare al zonei Euro. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA PROIECTULUI: Construirea unei săli de sport în comună. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Dezvoltarea activităților sportive pentru sănătate, educație și 

recreere prin constituirea de săli de sport în comună. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Desfășurarea activităților sportive ale elevilor în condițiile 

optime de confort și siguranță; 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață al școlarilor comunei; 

- Creșterea competențelor sportive în rândul tinerilor; 

- Practicarea de sporturi individuale și de masă, cu baze 

materiale corespunzătoare. 
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POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Mărișel; 

- Școlarii din comuna Mărișel; 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Este nevoie de crearea de spații special amenajate pentru 

desfășurarea în condiții optime de confort și siguranță a 

activităților sportive. În prezent, orele de sport se desfășoară în 

săli de sport improvizate, în săli de clasă. 

Studiile arată că, corpul uman este creat pentru mișcare și, în 

lipsa acesteia, procesele fiziologice și psihologice normale sunt 

tulburate. 

Atât timp cât tendința actuală a generației tinere este să facă 

mișcări minime – a globilor oculari în fața ecranului și 

mișcarea degetelor pe telecomandă sau mouse – rezultă 

probleme psihologice cum ar fi: cazurile de hiperactivitate, 

depresie, obezitate asociată cu stima de sine scăzută, probleme 

de adaptare la școală. 

Din cele prezentate anterior, rezultă nevoia imperioasă de a 

avea un spațiu adecvat pentru educație fizică și sport prin care 
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elevul să fie deprins să iubească tot ce este natural, mișcarea, 

eforturile, exercițiile fizice. El trebuie să învețe că sportul 

reprezintă alternativa sănătoasă la activități cum ar fi privitul 

excesiv la televizor, jocurile pe calculator, consumul de alcool 

și țigări și alte conduite delicvente. 
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AMENAJAREA UNEI BAZE SPORTIVE ÎN COMUNĂ 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Fondul de salvare al zonei Euro. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Amenajarea unei baze sportive în comună. Inclusiv cu bazin de 

înot. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Stimularea practicării sportului și a unei participări active în 

rândul tinerilor. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Desfășurarea activităților sportive în condiții optime de confort 

și siguranță; 

- Îmbunătățirea stării de sănătate a populației comunei; 

- Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor; 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Mărișel; 

- Tinerii  din comuna Mărișel; 

- Turiștii care vor vizita comuna. 
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ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Statul favorizează cooperarea între Autoritățile Publice Centrale 

cu organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept 

public și privat, în vederea creării de condiții care să asigure 

accesul fiecărui cetățean la activități fizice sportive, astfel încât 

populația, în majoritatea sa, să profite de efectele benefice ale 

practicării exercițiilor fizice. 

Autoritățile publice, instituțiile educative și sportive au obligația 

să acorde o atenție deosebită promovării, practicării activităților 

sportive de către copii și tineri pentru a înlesni deplina lor 

integrare și dezvoltare socială și culturală. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 

  



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂRIŞEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 

156 

AMENAJAREA ȘI MODERNIZAREA TERENURILOR DE SPORT ÎN 

COMUNA MĂRIȘEL 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Amenajarea și modernizarea terenurilor de sport în comună. 

Terenul va avea dimensiunile necesare pentru desfășurarea 

jocului de handbal, baschet și tenis, împrejmuire perimetrală a 

terenului cu stâlpi metalici și cu plasă și sistem de iluminat 

nocturn. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Stimularea practicării sportului și a unei participări active în 

rândul tinerilor. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Desfășurarea activităților sportive în condiții optime de confort și 

siguranță; 

- Îmbunătățirea stării de sănătate a populației comunei; 

- Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor; 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei. 
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POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Mărișel; 

- Tinerii  din comuna Mărișel; 

- Turiștii care vor vizita comuna; 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Vor fi asigurate condițiile de dezvoltare fizică a elevilor, o mai 

bună recreere a acestora și implicit dezvoltarea capacității mentale 

a acestora. 

Statul favorizează cooperarea între Autoritățile Publice Centrale 

cu organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept 

public și privat, în vederea creării de condiții care să asigure 

accesul fiecărui cetățean la activități fizice sportive, astfel încât 

populația, în majoritatea sa, să profite de efectele benefice ale 

practicării exercițiilor fizice. 

Autoritățile publice, instituțiile educative și sportive au obligația 

să acorde o atenție deosebită promovării, practicării activităților 

sportive de către copii și tineri pentru a înlesni deplina lor 

integrare și dezvoltare socială și culturală. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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AMENAJAREA UNUI COMPLEX DE AGREMENT, UNUI PARC DE 

AVENTURĂ ÎN COMUNA MĂRIȘEL 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Construirea unui complex de agrement. 

Realizare zonă de agrement ce cuprinde zona de relaxare, zone de 

servire a meselor și zona de utilități, toalete, etc. 

Se dorește și realizarea unui parc de aventură în comuna Mărișel. 

Parcul de aventură va include si trasee turistice, dar si trasee de 

ciclism. 

OBIECTIVUL 

PROIECTULUI: 

Îmbunătățirea spațiului destinat pentru recreere și relaxare 

cetățenilor comunei și atragerea unui număr cât mai mare de turiști. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei; 

- Revigorarea mediului socio-cultural; 

- Atragerea de noi investitori în zonă; 

- Creșterea numărului de turiști și implicit a veniturilor populației și 

a autorității locale. 
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POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Mărișel; 

- Potențialii investitori; 

- Agenții economici din zonă; 

- Turiștii care vor vizita comuna. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate, 

- Elaborarea proiectului tehnic, 

- Aprobarea începerii proiectului, 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

- Insuficiența zonelor de agrement din comună; 

- Amenajările nefuncționale, depășite, existente în zonele de 

agrement; 

- Insuficiența de atragere a investitorilor în amenajarea și 

exploatarea bazelor pentru sport, sănătate și agrement; 

- Este necesară dezvoltarea infrastructurii de agrement în comună 

și dotarea corespunzătoare în conformitate cu normele impuse de 

Uniunea Europeană. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. 
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AMENAJAREA ȘI DOTAREA DE SPAȚII DE JOACĂ ȘI RECREERE PENTRU 

COPIII COMUNEI, DAR A UNOR LOCURI DE RECREERE  

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește amenajarea și dotarea unor centre de joacă și 

recreere pentru copii, în toate satele componente ale comunei. 

Se mai dorește și amenajarea unor locuri de recreere în diferite 

locuri pentru locuitorii comunei Mărișel, dar și pentru turiști. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia, prin asigurarea 

condițiilor de recreere. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a copiilor comunei; 

- Asigurarea protecției copiilor; 

- Atragerea de investitori. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Mărișel; 

- Copiii  din comuna Mărișel; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențiali investitori. 
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ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului; 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

În comună nu există centre de joacă și recreere special amenajate și 

dotate pentru copiii comunei. Nu există nici suficiente spații de 

relaxare pentru locuitorii comunei Mărișel. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. 
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REALIZAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU 

ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CETĂȚENILOR 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Realizarea sistemului de supraveghere video pentru îmbunătățirea 

siguranței cetățenilor în comuna Mărișel. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Scopul principal al sistemului de supraveghere video este creșterea 

siguranței cetățenilor din comună. Montarea unui astfel de sistem ar 

fi foarte important pentru ocrotirea mai eficientă a patrimoniului 

Comunei Mărișel. 

BENEFICII OBȚINUTE: - Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Mărișel și din apropiere; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențialii investitori. 
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ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control, 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Montarea sistemului de supraveghere video este necesar pentru 

monitorizare la instituțiile din comună și la intersecții, 

preîntâmpinarea unor evenimente neplăcute sau, în alte cazuri, 

clarificarea prin aducerea unor dovezi video privind producerea 

unor infracțiuni. Aduce avantaje majore privind ordinea și siguranța 

publică, dar și monitorizarea traficului din localitate. 

Creşterea siguranţei în localitate, prin apărarea instituţiilor, 

gospodăriilor omeneşti, creşterea gradului de siguranţă a tinerilor cu 

ocazia diferitelor evenimente, supravegherea maşinilor, căruţelor 

care trec prin comună, respectiv transporturile de lemne de la pădure 

şi pe drumurile cu restricţii de tonaj. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. 
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AMENAJARE PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA MĂRIȘEL 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește amenajarea și dotarea unei piețe 

agroalimentare. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Obiectivul proiectului constă în realizarea de spaţii comerciale și 

spaţii conexe (birouri, grupuri sanitare, parcare). 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei; 

- Îmbunătățirea condițiilor de comercializare pentru producătorii 

locali. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Mărișel; 

- Copiii  din comuna Mărișel; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențiali investitori. 
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ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Ca urmare a implementării proiectului, locuitorii din zonă 

beneficiază de spaţiu modern centralizat unde se desfășoară, într-

un mod civilizat, activităţi de comerţ cu produse agroalimentare. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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3. MEDIU 

INTRODUCEREA SOLUȚIILOR ALTERNATIVE DE PRODUCERE A 

ENERGIEI ELECTRICE 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Alte surse legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Autoritatea publică locală dorește introducerea soluțiilor 

alternative de producere a energiei electrice care să furnizeze 

comunei, stabilitate și extindere economică solidă. Dezvoltarea 

investițiilor locale presupune crearea unui climat care să atragă și 

investiții externe, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra 

comunității. 

Investiția constă în amplasarea unor grupuri de panouri 

fotovoltaice, care vor capta energia solară și o vor transforma în 

energie electrică. 

Pe lângă aceste panouri se va amplasa și un post de transformare. 
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SCOPUL PROIECTULUI: 

Dezvoltarea soluțiilor alternative pentru producerea de energie 

”curată” în concordanță cu potențialul energetic actual al surselor 

regenerabile de energie în România. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Valorificarea uneia dintre resursele regenerabile de energie – 

energie solară pentru producerea de energie electrică; 

- Reducerea impactului asupra mediului și a gazelor cu efect de 

seră; 

- Mărirea bugetului local; 

- Accesul populației la locuri de muncă. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Mărișel; 

- Potențialii investitori; 

- Agenții economici din zonă. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Identificarea potențialilor investitori din sectorul energetic și 

realizarea de parteneriate; 

- Identificarea zonelor cu potențial de folosire; 

- Parcurgerea etapelor de proiectare și implementare a proiectelor 

energetice; 

- Activități de utilizare curentă a soluțiilor implementate. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Emisia gazelor cu efect de seră reprezintă o amenințare serioasă 

în ceea ce privește producerea schimbărilor climatice, cu efecte 

potențial dezastruoase asupra omenirii. 

Utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE), împreună cu 

îmbunătățirea eficienței energiei (EE), pot contribui la reducerea 

consumului de energie, la reducerea emisiilor gazelor cu efect de 

seră și, în consecință la prevenirea schimbărilor climatice 

periculoase. 

Astfel, pe lângă un impact mai redus asupra mediului prin 

conservarea unor astfel de energii regenerabile, se conservă 
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materii energetice neregenerabile sau cu regenerare scăzută 

(cărbune, material lemnos în stare brută) care, utilizate ca și 

combustibil pot crea un dezechilibru ecologic prin gazele de 

ardere rezultate în urma combustiei și prin dispariția unor 

suprafețe de pădure. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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CONSTRUIRE  LAC DE AGREMENT ÎN COMUNA MĂRIȘEL 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Efectuarea lucrărilor de construire a unui lac de agrement pentru 

pescuit sportiv în comuna Mărișel. 

SCOPUL PROIECTULUI:  Investiția asigura loc de agrement pentru pescarii sportivi. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei; 

- Reducerea factorilor de risc pentru sănătate populației; 

- Loc de petrecere a timpului liber pentru locuitorii comunei, dar 

si pentru turiști; 

- Atragerea de investitori. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Mărișel; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențiali investitori; 

- Turiștii. 
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ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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CONSTRUIRE – AMENAJARE PLATFORMĂ GUNOI 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Investiția este oportuna în condițiile in care in toate tarile cu 

tradiție în creșterea animalelor are loc o redimensionare a 

capacității fermelor, orientarea fiind spre dezvoltarea fermelor 

mici si mijlocii. Avantajul funcționării fermelor zootehnice la 

aceste capacități este: 

- eliminarea problemelor ce ar putea apărea din punct de vedere 

al asigurării condițiilor sanitar - veterinare; 

- corelarea cantității de dejecții care rezultă de la ferme de 

capacități mici și mijlocii cu suprafețele de teren agricol 

proprietate sau folosit sub forma de chirie, concesiune 

colaborare, etc., pentru aplicarea acesteia în scopul fertilizării 

naturale. 
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SCOPUL PROIECTULUI: Reducerea riscului de producerea a dezastrelor naturale. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei; 

- Reducerea factorilor de risc pentru sănătate populației; 

- Atragerea de investitori. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii din comuna Mărișel; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențiali investitori. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

În situaţia existentă, cel mai adesea, gunoiul de grajd este 

depozitat în condiţii improprii atât la nivelul gospodăriilor 

individuale cât şi la nivelul localităţilor, fără a exista nici o 

măsură împotriva scurgerilor şi infiltraţiilor fracţiilor lichide 

(urină și ape din precipitaţii).  

Lipsa unei infrastructuri comunale de management conforme a 

gunoiului de grajd ce duce la depozitarea în condiţii improprii şi 

neasigurarea minimului de condiții,  reprezintă deficiente majore 

ale situaţiei actuale.  

Scurgerile şi infiltraţiile fracţiilor lichide  afectează mediul 

înconjurător, în special solul şi apele subterane si/sau de 
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suprafaţă. Mai mult, de cele mai multe ori, gunoiul de grajd este 

amestecat cu resturi menajere nedegradabile ceea ce face 

improprie utilizarea pe terenurile agricole. 

Principalele obiective ale Directivei 91/676/CEE, cuprinse în 

Planul de acţiune sunt reducerea poluării produsă sau indusă de 

nitraţi din surse agricole și prevenirea poluării apelor cu nitraţi. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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4. SERVICII SOCIALE 

REALIZAREA DE LOCUINȚE PROTEJATE ÎN COMUNA MĂRIȘEL 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic; 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește  construirea unui ansamblu de locuințe 

protejate, prin intermediul căruia persoanele aflate în dificultate / 

vulnerabile să beneficieze pe lângă serviciile de găzduire și masă 

și de activităţi care să le asigure valorificarea potențialului 

recuperativ și dezvoltarea, pe cât posibil a deprinderilor de viață 

independentă.  

SCOPUL PROIECTULUI: 
Îmbunătățirea infrastructurii fizice sociale în conformitate cu 

standardele europene. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Ridicarea serviciilor sociale din comună la standarde europene; 

- Crearea unui sistem unitar și comprehensiv de servicii sociale 

integrate, capabil să asigure incluziunea socială a unei categorii 

vulnerabile de beneficiari; 
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- Creșterea calității vieții persoanelor a persoanelor aflate in 

dificultate / vulnerabile; 

- Regenerarea economică prin reducerea costurilor pe care acesta 

le implică; 

- Crearea de noi locuri de muncă. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Persoanele aflate in dificultate / vulnerabile; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențiali investitori. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Dezvoltarea serviciilor de îngrijiri comunitare complexe 

specializate, în favoarea includerii sociale a persoanelor aflate în 

dificultate / vulnerabile și a reducerii marginalizării sociale a 

acestora, prin crearea unui ansamblu de locuințe protejate. 

Dezvoltarea unei structuri comunitare de găzduire bazat pe un 

model de bună practică acceptat la nivel european. 

Furnizarea de servicii sociale corespunzătoare nevoilor evaluate 

ale persoanelor, pentru dezvoltarea și/sau consolidarea 

deprinderilor de viaţă independentă. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA 

PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în cererea de finanțare. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Programul Operațional Regional; 

- Fondul de salvare al zonei Euro; 

- Alte surse legale constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Proiectul are drept scop construirea unui dispensar medical în satul 

Mărișel. Inițiativa răspunde nevoilor cu care se confruntă 

comunitatea. Se rezolva problema deplasării locuitorilor satului 

care au nevoie de aceste servicii. 

Se asigură serviciile sanitare necesare pentru populația satului 

Mărișel. 

Se crește nivelul de trai al locuitorilor. 

Se dorește reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului 

medical. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Dezvoltarea serviciilor sociale oferite persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile. 
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BENEFICII OBȚINUTE: 

- Prin proiect va fi asigurată egalitatea de șanse pentru grupurile 

vulnerabile; 

- Grupurile vulnerabile vor avea acces la servicii sociale 

specializate. 

POTENȚIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Se va asigura nivelul de trai al comunității, în conformitate cu 

Directivele Europene în materie de Sănătate a Populației. 

Investiția urmărește crearea și dezvoltarea serviciilor de sănătate 

pentru populație, fiind esențială pentru asigurarea unui nivel de 

trai decent, pentru creșterea gradului de confort material și 

psihologic. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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5. EDUCAȚIE 

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA ȘCOLILOR / 

GRĂDINIȚELOR 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA 

PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Fondul de salvare al zonei Euro; 

- Programe guvernamentale privind construcția / reabilitarea / 

modernizarea unităților de învățământ. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Se dorește: 

- Reabilitare și modernizare Școală cu clasele I-VIII Mărișel; 

- Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează 

unități de învățământ; 

- Dotare cu mobilier și cu material didactic. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale și a dotării 

școlilor la standarde europene pentru asigurarea participării 

populației școlare la procesul educațional. 
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BENEFICII OBȚINUTE: 

- Asigurarea procesului de educare în conformitate cu standardele 

europene; 

- Accesul la educație gratuit al tuturor copiilor comunei; 

- Creșterea competențelor profesionale în rândul tinerilor. 

POTENȚIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Școlarii din comuna Mărișel; 

- Preșcolarii din comuna Mărișel; 

- Cadrele didactice din comuna Mărișel. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

- Infrastructura educațională precară în unele sate ale comunei; 

- Mobilier școlar deteriorat; 

- Dotare insuficientă cu echipamente și material didactic; 

Prin construirea, reabilitarea și dotarea școlilor/grădinițelor din 

comună se va asigura accesul neîngrădit al copiilor comunei la o 

educație de calitate. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 

  



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂRIŞEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 

180 

6. CULTURĂ ȘI CULTE 

CONSTRUIRE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE 

ÎN COMUNA MĂRIȘEL 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE 

PROIECT/ SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA 

PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Fondul de salvare al zonei Euro; 

- Programul prioritar național pentru construirea de sedii pentru 

așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea 

instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și 

finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin construirea/modernizarea căminelor culturale se dorește 

regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia și creșterea 

consumului de cultură în rândul locuitorilor comunei. 

Scopul investiției este de a crea un complex de divertisment 

multifuncțional, oferind oportunități pentru activitățile ce se pot 

realiza la nivelul comunei Mărișel. 
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Se dorește reabilitarea, modernizarea  și creșterea eficienței 

energetice a așezămintelor culturale din comună. 

SCOPUL PROIECTULUI: Regenerarea mediului rural și a valorilor acestuia. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei; 

- Revigorarea mediului cultural; 

- Creșterea consumului de cultură în rândul locuitorilor comunei. 

POTENȚIALII 

BENEFICIARI AI 

PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Mărișel; 

- Potențialii investitori; 

- Agenții economici din zonă. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

- Lipsa fondurilor necesare renovării obiectivelor culturale; 

- Lipsa de interes a sponsorilor față de activitatea cultural-artistică; 

- Lipsa așezămintelor culturale în toate satele comunei; 

- Dotarea insuficiență a căminelor culturale. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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CONSTRUIRE, REABILITARE, MODERNIZARE BISERICI ÎN COMUNA 

MĂRIȘEL 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin realizarea acestui proiect se dorește crearea condițiilor 

adecvate desfășurării slujbelor, dezvoltarea vieții spirituale și 

sociale a comunei indiferent de religie sau cult. 

Se dorește: 

- Reabilitare Biserica din satul Mărișel. 

SCOPUL PROIECTULUI: Regenerarea mediului cultural și a valorilor acestuia. 

BENEFICII OBȚINUTE: 
- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei; 

- Revigorarea mediului cultural al comunei. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Mărișel; 

- Potențialii investitori. 
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ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 

 

  



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂRIŞEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 

184 

REABILITARE / RESTAURARE MONUMENTE ISTORICE ȘI 

PROMOVAREA LOR 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Se dorește reabilitarea și promovarea monumentelor istorice de pe 

suprafața UATC Mărișel, respectiv a Casei Parohiale, Crucea 

Iancului, Bustul Pelaghia Roşu, etc. 

- Dezvoltarea comunității prin creșterea atractivității turistice.  

- Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și tradițiilor 

locale, prin expunerea interactivă a meșteșugurilor tradiționale.  

- Facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg. 

- Diseminarea rezultatelor cu accent pe buna guvernare, acesta 

fiind un proiect pilot, a căror rezultate vor servi ca exemplu de 

bune practici în regiune, în domeniul restaurării și revitalizării 

patrimoniului cultural.  

- Promovarea turistică prin pliante informative și indicatoare 

rutiere. 
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SCOPUL PROIECTULUI: Regenerarea mediului cultural și a valorilor acestuia. 

BENEFICII OBȚINUTE: 
- Îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor comunei; 

- Revigorarea mediului cultural al comunei. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Mărișel; 

- Potențialii investitori; 

- Turiștii care vor vizita comuna. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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7. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

DIN PRIMĂRIE 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în cererea de finanțare. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Programul Operațional Educație și cercetare; 

- Alte surse legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește perfecționarea și formarea funcționarilor 

publici, angajați ai primăriei locale, prin participarea la programe de 

formare. 

SCOPUL PROIECTULUI: 
Îmbunătățirea eficienței administrației publice și serviciilor publice 

locale. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Eficiență crescută a activității autorității publice locale; 

- Funcționarii publici cu o pregătire profesională crescută în 

concordanță cu legislația și cerințele actuale europene; 
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- Capacitatea de gestionare a serviciilor publice consolidată; 

- Proceduri simplificate și birocrație redusă, atât pentru cetățeni, cât și 

pentru mediul de afaceri; 

- Capacitate de planificare strategică și bugetară îmbunătățită la 

nivelul autorității publice locale. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI/GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Personalul din administrația publică locală; 

- Locuitorii comunei Mărișel. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

Participarea la module de pregătire în domenii relevante pentru 

personalul administrativ (achiziții publice, ECDL, limbi străine, 

dezvoltare de proiecte, managementul proiectelor, etc.). 

DURATA PROIECTULUI: Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Pregătirea profesională trebuie să fie continuă și adaptată cerințelor 

actuale, astfel încât angajații primăriei să își îndeplinească cu 

profesionalism sarcinile ce le revin conform fișei postului. 

Administrația publică este un vector important în asigurarea bunei 

guvernări, în reglementarea, promovarea și implementarea de politici 

și măsuri pentru a crea un mediu propice dezvoltării economice pe 

termen mediu și lung. 

Activitățile legate de pregătirea și îndrumarea profesională a 

angajaților dintr-o organizație publică constituie una dintre sarcinile și 

preocupările fundamentale ale oricărui manager public. Indiferent de 

tipul și dimensiunea organizației publice, rezultatele și performanțele 

organizaționale depind în cea mai mare măsură, dacă nu crucial, de 

calitatea muncii și de modul de îndeplinire a sarcinilor executate de 

funcționarii publici în vederea atingerii obiectivelor organizaționale 

propuse. 
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Prin urmare, nu numai funcționarii publici, ca și indivizi, dar și 

instituția publică, și nu în ultimul rând cetățenii sau membrii 

comunității, ar trebui să fie interesați de creșterea sau îmbunătățirea 

continuă a muncii acestor angajați. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare Locală. 
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LUCRĂRI DE REABILITARE A SEDIULUI PRIMĂRIEI  

 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Vor fi efectuate lucrări de reabilitare a sediului primăriei în 

vederea reducerii consumului și valorificarea resurselor 

regenerabile de energie solară pentru producerea de energie 

electrică. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Asigurarea accesului neîngrădit al locuitorilor, turiștilor și 

consumatorilor economici la infrastructura de bază și asigurarea 

condițiilor de lucru la standarde europene a salariaților primăriei. 

BENEFICII OBȚINUTE: 
- Îmbunătățirea condițiilor de viață a populației comunei; 

- Îmbunătățirea condițiilor de muncă a salariaților primăriei. 

POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Mărișel; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențialii investitori; 

- Salariații primăriei. 
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ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Actualul sediul al primăriei este în stare improprie pentru 

desfășurarea în condiții normale a activității. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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DOTAREA CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ȘI DE SALUBRITATE 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel. 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în studiul de fezabilitate și proiectul tehnic. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Dotarea cu utilaje și echipamente pentru serviciul de gospodărire 

comunală și salubritate. 

Se dorește achiziția: 

- unei vidanje; 

- tractor dotat cu remorca; 

- unei autospecială pompieri de lucru cu apă și spumă 

pentru intervenții ale SVSU. 

SCOPUL PROIECTULUI: Reducerea poluării mediului înconjurător. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

- Îmbunătățirea condițiilor de viață a cetățenilor; 

- Promovarea calității și eficienței activităților de salubrizare; 

- Dezvoltarea durabilă a serviciilor de salubritate; 

- Protecția mediului înconjurător. 
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POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Locuitorii comunei Mărișel; 

- Agenții economici din zonă; 

- Potențialii investitori. 

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Realizarea studiului de fezabilitate; 

- Elaborarea proiectului tehnic; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Insuficiența dotărilor necesare pentru serviciul de gospodărire 

comunală și salubritate. 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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IMPLEMENTAREA SOLUȚIILOR DE TIP “COMUNĂ SMART” PENTRU 

CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI CONECTARE 

IDENTIFICARE ȘI LOCALIZARE PROIECT 

MANAGERUL DE PROIECT/ 

SOLICITANTUL: 

Consiliul Local al comunei Mărișel 

ȚARA: 

REGIUNEA PROIECTULUI: 

JUDEȚUL: 

LOCALITATEA: 

România 

Regiunea Nord – Vest 

Cluj 

Mărișel 

VALOAREA PROIECTULUI: 

(estimativ – euro fără TVA) 

Se va regăsi în cererea de finanțare. 

CHELTUIELI EFECTUATE: - 

 

SURSE POSIBILE DE 

FINANȚARE: 

- Buget local; 

- Buget de stat; 

- Fonduri europene/structurale; 

- Alte surse legal constituite. 

INFORMAȚII DE BAZĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește implementarea de soluții inovatoare pentru 

a fi mai aproape de cetățean, pentru îmbunătățirea calități vieții, 

pentru reducerea costurilor administrative sau pentru protejarea 

mediului înconjurător. 

Se dorește: 

- instalarea de automate de plată pentru taxe și impozite locale, 

astfel încât cetățeni să nu mai fie nevoiți să meargă la ghișeul 

primăriei; 

- implementarea unui sistem inteligent pentru iluminatul public; 

- să se asigure o parte din electricitatea necesară cu ajutorul unei 

microcentrale eoliene și a panourilor fotovoltaice; 

- susținerea și protejarea inteligentă a mediului înconjurător; 
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- achiziția unui autoturism electric pentru a putea fi folosit în 

activitatea curentă; 

- îmbunătățirea site-ului, dezvoltarea unei aplicații de mobil 

- posibilitatea depunerilor de sesizări și reclamații online pentru o 

dezvoltare cât mai eficientă a actului administrativ; 

- dezvoltarea competențelor digitale ale tuturor angajaților 

primăriei; 

- dotarea cu echipament IT&C în vederea îmbunătățirii actului 

administrativ; 

- implementarea unui proiect pentru realizarea unei școli smart în 

care copiii vor beneficia de mijloace inteligente educaționale 

precum manuale digitale, table interactive, bibliotecă virtuală, 

catalog electronic sau o platformă prin care profesorii, elevii și 

părinții pot interacționa. Oferirea de soluții copiilor care, din 

motive medicale, lipsesc de la cursuri, aceștia putând să asiste la 

ore conectându-se de acasă la un sistem audio video. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

Creșterea calității vieții la nivelul UAT-ului dar și îmbunătățirea 

eficienței administrației publice, a serviciilor publice locale și o 

dezvoltare cât mai eficiență a actului administrativ. 

BENEFICII OBȚINUTE: 

Smart village înseamnă o comunitate care se dezvoltă folosind 

inteligent resursele locale și tehnologia, dar își păstrează 

identitatea rurală. 

„Smart School“ înseamnă o școală inteligentă care pregătește 

viitorii cetățeni inteligenți ai comunității, dar și dovada că se poate 

face învățământ de calitate și în mediul rural. 

Implementarea de soluții inteligente care ne ajute să reducem 

consumul, să creștem calitatea vieții sau a serviciilor publice 

oferite și, cel mai important, ne poate ajuta să protejăm mediul 

înconjurător. 
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POTENȚIALII BENEFICIARI 

AI PROIECTULUI / GRUPUL 

ȚINTĂ: 

- Personalul din administrația publică locală; 

- Personalul din cadrul unităților de învățământ de pe raza UAT-

ului; 

- Locuitorii comunei  

ACTIVITĂȚILE 

PROIECTULUI: 

- Elaborarea proiectului; 

- Aprobarea începerii proiectului; 

- Pregătirea și depunerea cererii de finanțare; 

- Contractarea proiectului; 

- Organizarea licitațiilor; 

- Monitorizare, evaluare, control; 

- Auditul proiectului. 

DURATA PROIECTULUI: 
Proiectul se va realiza în etape, în funcție de posibilitățile de 

finanțare. 

JUSTIFICAREA 

NECESITĂȚII 

IMPLEMENTĂRII 

PROIECTULUI: 

Proiectul este cuprins ca obiectiv în Strategia de Dezvoltare 

Locală. 
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IV. 2. Rezumat – Fișe proiecte UAT Comuna Mărișel 

1. ECONOMIE 

 

DEZVOLTAREA UNUI CENTRU DE SPRIJIN PENTRU AFACERI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Proiectul are ca scop diversificarea serviciilor de sprijin pentru 

antreprenorii locali având un prim obiectiv, acela de a facilita accesul 

acestora la informații privind surse de finanțare, oportunități de afacere. 

 

DEZVOLTAREA ABILITĂȚILOR ANTREPRENORIALE PRIN OFERIREA DE 

ASISTENȚĂ ANTE- ȘI POST- INIȚIERE A UNEI AFACERI ȘI ACORDAREA 

DE MICRO-GRANTURI PENTRU PERSOANE DIN COMUNA MĂRIȘEL, 

AFLATE ÎN RISC DE SĂRĂCIE ȘI EXCLUZIUNE SOCIALĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Ideea deschiderii unei afaceri în condițiile obținerii unei subvenții 

financiare este interesantă pentru majoritatea persoanelor chestionate în 

comunități. 

Măsuri propuse în domeniul Antreprenoriatului: curs competențe 

antreprenoriale; măsuri de consiliere ante-post înființare afacere; concurs 

de planuri de afacere; subvenționarea a planurilor de afacere; 

workshopuri pentru tinerii antreprenori – programe de finanțare, utilizare 

software, responsabilitate socială, încurajarea parteneriatelor între 

întreprinderile nou-create și organizații îndreptate spre profit și 

organizații non-profit; instruire pe teme privind dezvoltarea durabilă – 

Antreprenorul verde). 
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2. INFRASTRUCTURĂ 

 

MODERNIZAREA DRUMURILOR SĂTEȘTI ÎN COMUNA MĂRIȘEL  

 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

  Aducerea drumurilor comunale, a drumurilor sătești, și a ulițelor din 

comună, în stare tehnică corespunzătoare, la parametri tehnici și de 

calitate impuse de reglementările în vigoare. Implementarea proiectului 

va contribui esențial la reînnoirea serviciilor oferite de infrastructura 

rutieră din comuna Mărișel. 

  Sunt necesare acțiuni de creare, extindere, reabilitare și modernizare a 

infrastructurii din mediul rural, astfel încât să se poată asigura o creștere 

economică a acestor zone și condiții de viață decente pentru populație. 

 

MODERNIZAREA DRUMURILOR DE EXPLOATARE ÎN COMUNA MĂRIȘEL 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Sunt necesare acțiuni de creare, extindere, reabilitare și modernizare a 

infrastructurii din mediul rural, astfel încât să se poată asigura o creștere 

economică a acestor zone și condiții de viață decente pentru populație. 

Aducerea drumurilor comunale, a drumurilor sătești, și a ulițelor din 

comună, în stare tehnică corespunzătoare, la parametri tehnici și de 

calitate impuse de reglementările în vigoare. Implementarea proiectului 

va contribui esențial la reînnoirea serviciilor oferite de infrastructura 

rutieră din comună. 

 

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Mărișel. 
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EXTINDERE SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ÎN COMUNA 

MĂRIȘEL 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Extinderea rețelei de canalizare în comuna Mărișel. 

 

CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Construirea unei săli de sport în comună. 

 

 

AMENAJAREA UNEI BAZE SPORTIVE ÎN COMUNĂ 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Amenajarea unei baze sportive în comună. Inclusiv cu bazin de înot. 

  

AMENAJAREA ȘI MODERNIZAREA TERENURILOR DE SPORT ÎN COMUNA 

MĂRIȘEL 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Amenajarea și modernizarea terenurilor de sport în comună. 

Terenul va avea dimensiunile necesare pentru desfășurarea jocului de 

handbal, baschet și tenis, împrejmuire perimetrală a terenului cu stâlpi 

metalici și cu plasă și sistem de iluminat nocturn. 
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AMENAJAREA UNUI COMPLEX DE AGREMENT, UNUI PARC DE 

AVENTURĂ ÎN COMUNA MĂRIȘEL 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Construirea unui complex de agrement. 

Realizare zonă de agrement ce cuprinde zona de relaxare, zone de servire 

a meselor și zona de utilități, toalete, etc. 

Se dorește și realizarea unui parc de aventură în comuna Mărișel. Parcul 

de aventură va include si trasee turistice, dar si trasee de ciclism. 

 

AMENAJAREA ȘI DOTAREA DE SPAȚII DE JOACĂ ȘI RECREERE PENTRU 

COPIII COMUNEI, DAR A UNOR LOCURI DE RECREERE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește amenajarea și dotarea unor centre de joacă și 

recreere pentru copii, în toate satele componente ale comunei. 

Se mai dorește și amenajarea unor locuri de recreere în diferite locuri 

pentru locuitorii comunei Mărișel, dar și pentru turiști. 

 

REALIZAREA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO PENTRU 

ÎMBUNĂTĂȚIREA SIGURANȚEI CETĂȚENILOR 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Realizarea sistemului de supraveghere video pentru îmbunătățirea 

siguranței cetățenilor în comuna Mărișel. 

 

 

AMENAJARE PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA MĂRIȘEL 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 
Prin proiect se dorește amenajarea și dotarea unei piețe agroalimentare. 

 

 



 STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI MĂRIŞEL PENTRU PERIOADA 2021-2027 

200 

3. MEDIU 

INTRODUCEREA SOLUȚIILOR ALTERNATIVE DE PRODUCERE A 

ENERGIEI ELECTRICE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Autoritatea publică locală dorește introducerea soluțiilor alternative de 

producere a energiei electrice care să furnizeze comunei, stabilitate și 

extindere economică solidă. Dezvoltarea investițiilor locale presupune 

crearea unui climat care să atragă și investiții externe, ceea ce va avea un 

impact pozitiv asupra comunității. 

Investiția constă în amplasarea unor grupuri de panouri fotovoltaice, care 

vor capta energia solară și o vor transforma în energie electrică. 

Pe lângă aceste panouri se va amplasa și un post de transformare. 

 

CONSTRUIRE  LAC DE AGREMENT ÎN COMUNA MĂRIȘEL 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Efectuarea lucrărilor de construire a unui lac de agrement pentru pescuit 

sportiv în comuna Mărișel. 

 

 

CONSTRUIRE – AMENAJARE PLATFORMĂ GUNOI 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Investiția este oportuna în condițiile in care in toate tarile cu tradiție în 

creșterea animalelor are loc o redimensionare a capacității fermelor, 

orientarea fiind spre dezvoltarea fermelor mici si mijlocii. Avantajul 

funcționării fermelor zootehnice la aceste capacități este: 

- eliminarea problemelor ce ar putea apărea din punct de vedere al 

asigurării condițiilor sanitar - veterinare; 

- corelarea cantității de dejecții care rezultă de la ferme de capacități mici 

și mijlocii cu suprafețele de teren agricol proprietate sau folosit sub forma 

de chirie, concesiune colaborare, etc., pentru aplicarea acesteia în scopul 

fertilizării naturale. 
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4. SERVICII SOCIALE 

 

REALIZAREA DE LOCUINȚE PROTEJATE ÎN COMUNA MĂRIȘEL 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește  construirea unui ansamblu de locuințe protejate, 

prin intermediul căruia persoanele aflate în dificultate / vulnerabile să 

beneficieze pe lângă serviciile de găzduire și masă și de activităţi care să 

le asigure valorificarea potențialului recuperativ și dezvoltarea, pe cât 

posibil a deprinderilor de viață independentă. 

 

REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE DISPENSAR MEDICAL 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Proiectul are drept scop construirea unui dispensar medical în satul 

Mărișel. Inițiativa răspunde nevoilor cu care se confruntă comunitatea. Se 

rezolva problema deplasării locuitorilor satului care au nevoie de aceste 

servicii. 

Se asigură serviciile sanitare necesare pentru populația satului Mărișel. 

Se crește nivelul de trai al locuitorilor. 

Se dorește reabilitarea, modernizarea și dotarea dispensarului medical. 

5. EDUCAȚIE 

 

REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI DOTAREA ȘCOLILOR / 

GRĂDINIȚELOR 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Se dorește: 

- Reabilitare și modernizare Școală cu clasele I-VIII Mărișel; 

- Creșterea eficienței energetice a clădirilor în care funcționează unități de 

învățământ; 

- Dotare cu mobilier și cu material didactic. 
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6. CULTURĂ ȘI CULTE 

 

CONSTRUIRE, REABILITARE ȘI MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE ÎN 

COMUNA MĂRIȘEL 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin construirea/modernizarea căminelor culturale se dorește regenerarea 

mediului rural și a valorilor acestuia și creșterea consumului de cultură în 

rândul locuitorilor comunei. Scopul investiției este de a crea un complex de 

divertisment multifuncțional, oferind oportunități pentru activitățile ce se pot 

realiza la nivelul comunei Mărișel. Se dorește reabilitarea, modernizarea  și 

creșterea eficienței energetice a așezămintelor culturale din comună. 

 

CONSTRUIRE, REABILITARE, MODERNIZARE BISERICI ÎN COMUNA 

MĂRIȘEL 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin realizarea acestui proiect se dorește crearea condițiilor adecvate 

desfășurării slujbelor, dezvoltarea vieții spirituale și sociale a comunei 

indiferent de religie sau cult. 

Se dorește: 

- Reabilitare Biserica din satul Mărișel. 

 

REABILITARE / RESTAURARE MONUMENTE ISTORICE ȘI PROMOVAREA 

LOR 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Se dorește reabilitarea și promovarea monumentelor istorice de pe suprafața 

UATC Mărișel, respectiv a Casei Parohiale, Crucea Iancului, Bustul 

Pelaghia Roşu, etc. 

- Dezvoltarea comunității prin creșterea atractivității turistice.  

- Conservarea și valorificarea patrimoniului cultural și tradițiilor locale, prin 

expunerea interactivă a meșteșugurilor tradiționale.  

- Facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg. 
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- Diseminarea rezultatelor cu accent pe buna guvernare, acesta fiind un 

proiect pilot, a căror rezultate vor servi ca exemplu de bune practici în 

regiune, în domeniul restaurării și revitalizării patrimoniului cultural.  

- Promovarea turistică prin pliante informative și indicatoare rutiere. 

7. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 

 

PROGRAME DE FORMARE PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI 

DIN PRIMĂRIE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește perfecționarea și formarea funcționarilor publici, 

angajați ai primăriei locale, prin participarea la programe de formare. 

 

LUCRĂRI DE REABILITARE A SEDIULUI PRIMĂRIEI  

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Vor fi efectuate lucrări de reabilitare a sediului primăriei în vederea 

reducerii consumului și valorificarea resurselor regenerabile de energie 

solară pentru producerea de energie electrică. 

 

DOTAREA CU UTILAJE ȘI ECHIPAMENTE PENTRU SERVICIUL DE 

GOSPODĂRIRE COMUNALĂ ȘI DE SALUBRITATE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Dotarea cu utilaje și echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală 

și salubritate. 

Se dorește achiziția: 

- unei vidanje; 

- tractor dotat cu remorca; 

- unei autospecială pompieri de lucru cu apă și spumă pentru 

intervenții ale SVSU. 
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IMPLEMENTAREA SOLUȚIILOR DE TIP “COMUNĂ SMART” PENTRU 

CREȘTEREA CALITĂȚII VIEȚII ȘI CONECTARE 

DESCRIEREA 

PROIECTULUI: 

Prin proiect se dorește implementarea de soluții inovatoare pentru a fi mai 

aproape de cetățean, pentru îmbunătățirea calități vieții, pentru reducerea 

costurilor administrative sau pentru protejarea mediului înconjurător. 

Se dorește: 

- instalarea de automate de plată pentru taxe și impozite locale, astfel încât 

cetățeni să nu mai fie nevoiți să meargă la ghișeul primăriei; 

- implementarea unui sistem inteligent pentru iluminatul public; 

- să se asigure o parte din electricitatea necesară cu ajutorul unei microcentrale 

eoliene și a panourilor fotovoltaice; 

- susținerea și protejarea inteligentă a mediului înconjurător; 

- achiziția unui autoturism electric pentru a putea fi folosit în activitatea 

curentă; 

- îmbunătățirea site-ului, dezvoltarea unei aplicații de mobil 

- posibilitatea depunerilor de sesizări și reclamații online pentru o dezvoltare 

cât mai eficientă a actului administrativ; 

- dezvoltarea competențelor digitale ale tuturor angajaților primăriei; 

- dotarea cu echipament IT&C în vederea îmbunătățirii actului administrativ; 

- implementarea unui proiect pentru realizarea unei școli smart în care copiii 

vor beneficia de mijloace inteligente educaționale precum manuale digitale, 

table interactive, bibliotecă virtuală, catalog electronic sau o platformă prin 

care profesorii, elevii și părinții pot interacționa. Oferirea de soluții copiilor 

care, din motive medicale, lipsesc de la cursuri, aceștia putând să asiste la ore 

conectându-se de acasă la un sistem audio video. 
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V. Mecanismul de implementare, monitorizare, evaluare și diseminare a 

strategiei locale 

1. Riscurile identificate cu privire la implementarea strategiei 

Principalele riscuri cu privire la implementarea strategiei care au fost identificate pe durata 

procesului de elaborare a acesteia, probabilitatea lor de apariție, impactul potențial și posibilele măsuri 

de atenuare sunt prezentate mai jos: 

 

Riscul identificat 
Probabilitatea 

de apariție 

Impactul 

estimat asupra 

implementării 

strategiei 

Măsuri de eliminare / atenuare 

a riscului 

Reducerea alocărilor 

bugetare pentru programele 

guvernamentale dedicate 

investițiilor de interes local, 

cu precădere în mediul 

rural (de ex. PNDL, AFM, 

CNI). 

Ridicată Ridicat Întreprinderea măsurilor necesare 

pentru finalizarea cât mai rapidă a 

lucrărilor deja începute cu finanțare 

guvernamentală. 

În cazul proiectelor pentru care se va 

sista finanțarea, identificarea unor 

surse de finanțare alternative 

(preferabil din fonduri europene) și 

adaptarea documentațiilor aferente 

acestora la cerințele noului finanțator. 

Monitorizarea apariției unor noi 

instrumente de finanțare 

guvernamentală (de ex. Programul 

pentru introducerea gazelor naturale în 

locuințele încălzite cu combustibil 

solid). 

Încasările reduse din surse 

proprii ale UAT-ului, care 

poate conduce la dificultăți 

Ridicată Ridicat Identificarea și implementarea unor 

măsuri de sprijinire financiară 

(rambursabilă, de tip revolving fund) 
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financiare în asigurarea co-

finanțării și a fluxurilor de 

numerar necesare pentru 

implementarea proiectelor. 

de la bugetul național sau județean a 

UAT-ului în vederea pregătirii de 

documentații tehnico-economice 

pentru proiecte de investiții. 

În cazul proiectelor finanțate din 

fonduri europene, solicitarea unei cote 

maxime de prefinanțare de la 

autoritatea de management a 

programului respectiv. 

Lobby la nivelul administrației 

centrale pentru finanțarea unui fond 

guvernamental de garantare a 

împrumuturilor contractate de UAT-

uri pentru asigurarea co-finanțării 

proiectelor realizate cu fonduri 

europene. 

Acordarea de sprijin financiar de către 

CJ, prin mecanismul alocării sumelor 

defalcate din TVA la nivel de UAT, în 

vederea implementării proiectelor 

finanțate din fonduri europene într-un 

ritm cât mai accelerat. 

Competiția acerbă între 

UAT-urile din țară, regiune 

și județ pentru accesarea 

fondurilor europene 

destinate dezvoltării rurale. 

Ridicată 

 

Ridicat Demararea urgentă (în cursul anului 

2020)  a pregătirii documentațiilor 

tehnico-economice pentru un 

portofoliu de proiecte mature  ce pot fi 

depuse spre finanțare o dată cu 

deschiderea apelurilor de proiecte din 

perioada de programare 2021 – 2027. 

În cazul UAT-urilor care nu dispun de 
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personal propriu cu competențe cu în 

domeniul atragerii de fonduri 

europene, contractarea de expertiză 

externă specializată în scopul pregătirii 

cererilor de finanțare și a 

managementului de proiect pe durata 

implementării. 

Consolidarea capacității administrative 

a ADI-urilor și GAL-uri, astfel încât 

acestea să ofere consultanță UAT-

urilor membre pentru accesarea de 

fonduri europene. 

Pentru toate apelurile de proiecte cu 

bugetul limitat, pregătirea unui 

portofoliu de proiecte de rezervă (după 

modelul POR 2014 – 2020), care să 

poată fi depuse în cazul unor realizări 

unor economii, realocări. 

Resursele umane limitate 

ca număr și deficitul de 

competențe de la nivelul 

primăriilor pentru 

gestionarea unui număr 

mare de proiecte de 

investiții, mai ales cu 

fonduri europene. 

Medie Ridicat Consolidarea capacității administrative 

a ADI-urilor și GAL-uri, astfel încât 

acestea să ofere consultanță UAT-

urilor membre pentru accesarea de 

fonduri europene. 

Degrevarea parțială a angajaților din 

administrația locală, prin pregătirea și 

implementarea unor proiecte în 

parteneriat (de ex. cu alte instituții 

publice din județ, cu ONG-uri etc.). 

Elaborarea și implementarea unor 

programe de formare periodică a 
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personalului în domeniul absorbției și 

managementului proiectelor cu 

finanțare europeană 

Contractarea temporară, pe durata de 

implementare a proiectelor cu 

finanțare externă care permit 

decontarea salariilor, de personal 

specializat în domeniul 

managementului fondurilor europene. 

Nerespectarea calendarului 

de implementare a 

proiectelor de investiții 

generată de procedurile de 

achiziții și de nerespectarea 

de către constructori a 

clauzelor contractuale. 

Medie Mediu Contractarea de expertiză externă 

pregătirea temelor de proiectare, a 

documentațiilor de atribuire și pentru 

asigurarea asistenței în domeniul 

achizițiilor publice pe durata de 

derulată a procedurilor. 

Întocmirea unor devize de lucrări și a 

unor grafice de derulare a lucrărilor 

realiste, care să preîntâmpine lipsa 

ofertanților. 

Întocmirea unor contracte de achiziție 

publică realizate profesionist, cu 

indicatori de performanță clari și 

clauze de protecție corespunzătoare a 

Autorității Contractante, care să 

preîntâmpine dispute cu constructorii 

și să conducă la întârzierea lucrărilor. 
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2. Planul de acțiuni propuse pentru implementarea strategiei 

În contextul riscurilor identificate mai sus, propunem parcurgerea următorilor pași pentru 

implementarea în bune condiții a Strategiei de Dezvoltare Locala a Comunei Mărișel pentru perioada 

2021 – 2027: 

2.1. Acţiuni de întreprins pe termen scurt (2020 – 2021) 

Acțiuni Responsabili 

Aprobarea Strategiei de Dezvoltare Economico-Socială a 

UAT-ului pentru perioada 2021 – 2027, prin adoptarea 

acesteia de către Consiliul Local. 

UATC MĂRIȘEL 

Consultant 

Monitorizarea permanentă a informațiilor cu privire la 

sursele de finanțare disponibile pentru finanțarea proiectelor 

prioritare de investiții din județ și menținerea contactului 

permanent cu autorități de management, organisme 

intermediare, agenții guvernamentale, GAL-uri, etc., care au 

atribuții gestionarea respectivelor programe. 

UATC MĂRIȘEL 

Alte instituții publice din județ 

Consultanți 

ONG-uri 

Formalizarea/operaționalizarea parteneriatelor necesare 

pentru implementarea proiectelor prioritare (de ex. între CJ 

și primărie, între primărie și ONG-uri, etc.). 

UATC MĂRIȘEL 

Alte instituții publice din județ 

ONG-uri 

CJ 

Demararea elaborării documentațiilor tehnico-economice 

pentru proiectele de investiții subscrise strategiei județene ce 

se doresc a fi implementate în perioada de programare 2021 

– 2027 (de ex. identificare locații, intabulare, contractare 

expertiză externă pentru realizarea SF, DALI, expertize 

tehnice, audituri energetice, studii de trafic, studii de impact, 

obținere avize, acorduri etc.) și aprobarea lor în forurile de 

conducere. 

UATC MĂRIȘEL 

Alte instituții publice din județ 

Consultanți 

Companii private 

ONG-uri 

CJ 
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2.2. Acţiuni de întreprins pe termen mediu (2022 – 2025) 

Acţiuni Responsabili 

Pregătirea și depunerea cererilor de finanțare (în cazul 

proiectelor finanțate din fonduri europene), respectiv 

contractarea lor la finalul perioadei de evaluare. 

UATC MĂRIȘEL 

Alte instituții publice din județ 

Consultanți 

Companii private 

ADI-uri 

GAL-uri 

 CJ 

Informarea periodică a sectorului privat și a  celui non-

guvernamental cu privire la oportunitățile de finanțare (din 

fonduri europene, guvernamentale sau județene) disponibile 

pentru acestea. 

UATC MĂRIȘEL 

Alte instituții publice din județ 

Consultanți 

Companii private 

ADI-uri 

GAL-uri 

 CJ 

Participarea la consultări cu factorii decizionali în domeniul 

gestionării fondurilor europene sau guvernamentale și 

implicarea activă  în structurile asociative de tip UNCJR, 

AMR, AOR, ACOR, FENEGAL, etc., în vederea 

reprezentării intereselor autorităților locale în raport cu 

autoritățile centrale cu atribuții în domeniu (de ex. participare 

la adaptarea unor ghiduri de finanțare, realocări de fonduri, 

etc.). 

UATC MĂRIȘEL 

Alte instituții publice din județ 

ONG-uri 

CJ 
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Asigurarea necesarului de resurse financiare (alocarea de 

resurse proprii, solicitări de prefinanțări, contractare de 

credite, etc.) pentru cofinanțarea și asigurarea fluxului de 

numerar necesar pentru implementarea proiectelor 

contractate. 

UATC MĂRIȘEL 

Alte instituții publice din județ 

Consultanți 

Companii private 

ADI-uri 

GAL-uri 

 CJ  

Fonduri guvernamentale de 

garantare 

Autorități de management / 

organisme intermediare  

Bănci comerciale 

Asigurarea resurselor umane calificate pentru asigurarea 

implementării corespunzătoare a proiectelor, prin recrutarea 

de personal suplimentar, formare profesională a personalului 

existent, realocări de personal și atribuții, achiziție de 

servicii de consultanță, etc.. 

 

Implementarea propriu-zisă a proiectelor prioritare, cu 2 

subetape principale: 

- Derularea procedurilor de achiziție publică (cu resurse 

proprii sau prin achiziționarea de expertiză externă pentru 

pregătirea documentațiilor de atribuire); 

- Implementarea contractelor de achiziție publică pentru 

lucrări, servicii, supravegherea acestora etc. 

UATC MĂRIȘEL 

Alte instituții publice din județ 

Consultanți 

Companii private 

ADI-uri 

GAL-uri 

 CJ 

Monitorizarea periodică a stadiului implementării 

proiectelor din portofoliul de proiecte prioritare, conform 

metodologiei de monitorizare propuse mai jos. 

UATC MĂRIȘEL 
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2.3. Acţiuni de întreprins pe termen lung (2026 – 2027) 

Acţiuni Responsabili 

Recepționarea lucrărilor și finalizarea implementării 

proiectelor prioritare. 

UATC MĂRIȘEL 

Alți beneficiari din județ 

Consultanți 

Comunicarea / diseminarea rezultatelor proiectelor 

implementate, la nivel local și județean. 

UATC MĂRIȘEL 

Mass-media 

Evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare 

Economico-Socială a UAT-ului pentru perioada 2021 – 

2027 și actualizarea acesteia, inclusiv pregătirea unui nou 

portofoliu de proiecte, pentru perioada post 2027. 

UATC MĂRIȘEL 

Consultanți 

 

3. Resursele necesare pentru implementarea strategiei 

Resurse umane 

În cadrul UATC, numărul total de posturi din organigrama primăriilor este redus, și în plus, 

foarte puține dintre acestea având compartimente dedicate managementului proiectelor, investițiilor sau 

chiar achizițiilor publice, atribuții care sunt exercitate de către personalul existent care nu este 

specializat în aceste domenii. Efectul constă din faptul că UAT-ul externalizează serviciile de planificare 

strategică (elaborare strategie de dezvoltare locală, PUG etc.), pregătire a proiectelor de investiții 

(documentații tehnico-economice, cereri de finanțare etc.) și chiar managementul acestora către firme 

private specializate, prin proceduri de achiziție publică. Această soluție pare să fie singura fezabilă și 

pentru perioada 2021-2027, cu mențiunea că recomandăm formarea personalului existent în domeniul 

managementului de proiecte, a achizițiilor publice etc., solicitarea sprijinului structurilor asociative (de 

tip ADI, GAL) și schimbul de experiențe și bune practici între UAT-uri, astfel încât să poată fi asigurată 

o supraveghere profesionistă a calității serviciilor furnizate de firmele de consultanță selectate. 

În plus, recomandăm identificarea unor soluții alternative la recrutarea de noi personal în 

instituție în vederea asigurării competențelor necesare, care este limitată de diferite reglementări și se 
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poate dovedi ineficientă sau imposibil de susținut primărie. Una dintre aceste soluții ar putea să fie, pe 

lângă apelarea la firme specializate de consultanță, și consolidarea structurilor de tip ADI și GAL din 

județ, prin creșterea contribuție financiare a UAT-urile membrele. Acestea au o flexibilitate și o eficiență 

mai mare în a recruta personal specializat (de ex. experți în scrierea de cereri de finanțare, în domeniul 

pregătirii documentațiilor de achizițiilor publice etc.) care poate deservi, atunci când au nevoie (deci 

realizând importante economii de scară), UAT-urile asociate. 

Resurse informaționale 

În prezent, fluxul de informații cu privire la activitatea de planificare strategică și investiții de la 

nivelul instituțiilor din administrația publică locală a comunei este unul preponderent de tip vertical 

(administrație centrală – administrație județeană – administrație locală), bazat pe instrumente clasice 

(documente transmise prin poștă sau fax, la care s-au adăugat mai nou documentele transmise scanat 

prin email). Agenții guvernamentale și Instituția Prefectului, autoritățile de management și organismele 

intermediare pentru gestionarea programelor cu finanțare europeană, informează UAT-ul cu privire la 

necesitatea lansarea unor linii de finanțare / apeluri de proiecte, iar în prealabil solicită (în unele cazuri) 

transmiterea de puncte de vedere cu privire la acestea sau transmiterea de propuneri de proiecte. Astfel 

de informații mai sunt transmise și de către structuri asociative (de tip AMR, AOR, ACOR, GAL-uri, 

ADI-uri etc.), dar și de către consultanții privați, mai ales în zonele rurale. 

Dacă în cazul sectorului public acest tip de comunicare permite accesul rezonabil la informații, 

în cazul sectorului privat circuitul este mult mai dificil. Informațiile cu privire la disponibilitatea unor 

programe de finanțare nerambursabilă pentru fermieri, antreprenori sau chiar și ONG-uri, mai ales din 

mediul rural, ajung adesea prea târziu și distorsionat, aceștia ratând astfel oportunități de dezvoltare a 

afacerilor sau serviciilor pe care le oferă. 

Un alt palier al resurselor informaționale este accesul primăriilor la date cu privire la patrimoniul 

public și privat al UAT-ului. În prezent, niciuna dintre aceste instituții nu dispune de o bază de date GIS, 

care să cuprindă diferite câmpuri de informații actualizate cu privire la proprietatea asupra parcelelor de 

teren, reglementările urbanistice aferente acesteia, certificatele de urbanism / autorizațiile de construcție 

emise pentru respectiva parcelă, activitățile economice autorizate în acel loc, existența și poziția rețelelor 
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tehnico-edilitare etc. Aceste informații sunt disponibile, cel mai adesea doar în format fizic, la diferite 

compartimente interne sau chiar la alte instituții, iar obținerea lor reprezintă un efort însemnat de timp 

pentru personalul din administrația locală, conducând chiar la tergiversarea unor investiții. 

Accesul la informații legate de calitatea furnizării unor servicii publice gestionate direct de către 

administrația locală sau delegate/concesionate către operatori specializați este o altă barieră în calea 

accelerării investițiilor publice. Spre exemplu, în lipsa unor stații de monitorizare a calității aerului la 

nivelul fiecărui oraș sau chiar municipiu, nu se pot obține informații actualizate cu privire la acești 

parametrii ca să poată fi monitorizat succesul implementării unor măsuri în domeniu. 

Fluxurile de informații între instituțiile administrației publice locale, sectorul privat, non- 

guvernamental și cetățeni sunt, la rândul lor, nesatisfăcătoare. Aprobarea unor documente programatice 

sau luarea unor decizii de investiții se bazează, cel mai adesea, pe consultări publice formale, la care 

participă foarte puțini actori interesați. Administrațiile locale realizează arareori sondaje de opinie, chiar 

și în mediul online, înainte de lua anumite decizii, astfel încât actorii din comunitate nu cunosc 

proiectele de investiții ale administrației, uneori nici măcar la finalizarea acestora. 

Gestiunea documentelor în instituțiile publice reprezintă o altă problemă majoră. Arhivele de 

documente tipărite sunt enorme, iar accesul la diferite informații conținute de acestea se dovedește o 

provocare majoră pentru cei mai mulți angajați din administrație. Concepte pentru semnătura sau arhiva 

electronică sunt în fază incipientă, funcționând, în foarte puține cazuri, în paralel cu documentele în 

format clasic, ceea nu ușurează, ci mai degrabă încărca personalul propriu al instituțiilor. Multe investiții 

private (și chiar publice) sunt întârziate sau chiar amânate din cauza duratei de obținere a unor 

autorizații, avize sau acorduri de la diferite instituții (de ex. autorizațiile de construcție), fără a exista un 

sistem de ghișeu unic. 

Un alt aspect deficitar este comunicarea pe orizontală între instituțiile administrației publice 

locale. În prezent, la nivelul județean nu există practicarea consultării, schimbului de experiențe și bune 

practici între angajații din diferitele primării, chiar și învecinate. Crearea unui cadru informal simplu, de 

tipul unui forum sau chatbot securizat și defalcat pe domenii de competență ale instituțiilor (de ex. 

urbanism, proiecte europene, taxe și impozite, achiziții publice etc.), gestionat de către CJ sau Instituția 
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Prefectului, la care să aibă acces toți angajații din administrația locală, pentru ca atunci când întâmpină o 

problemă specifică legată de sarcinile de serviciu pe care le au să poată apela la experiența colegilor din 

alte instituții din județ. 

În acest context, recomandăm următoarele măsuri de îmbunătățire a resurselor informaționale 

puse la dispoziția implementării măsurilor din strategia UAT-ului: 

• Finalizarea cât mai urgentă a lucrărilor de înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de 

cadastru și publicitate imobiliară; 

• Continuarea eforturilor de digitalizare a UAT-ului cu accent pe facilitarea a comunicării pe 

orizontală între angajați, a comunicării online cu actorii relevanți și a implementării soluțiilor 

de tip ”Ghișeu unic” – care să faciliteze implementarea proiectelor publice și private de 

investiții; 

• Stimularea  unor  procese  de  creativitate  civică,  atât  în  rândul  angajați  din  instituțiile 

administrației publice locale, cât și a cetățenilor sau întreprinzătorilor, inclusiv prin 

organizarea unor competiții de idei/soluții pentru o anumită problemă a comunității – care să 

conducă la realizarea unor inovații și chiar economii de cost în implementarea investițiilor 

publice. 

Resurse tehnice 

Dotarea cu infrastructură hardware variază și ea. Există echipamente și computere vechi de peste 

10 ani. Dotarea cu programe informatice (software) se rezumă, cel mai adesea, la aplicații din domeniul 

financiar-contabil, de resurse umane, însă rămâne deficitară mai ales în ceea ce privește aplicații mai noi 

pentru gestiunea relației cu publicul, sistemele informatice geografice (GIS) sau managementul 

documentelor (semnătură și arhivă electronică etc.). Nivelul scăzut de digitalizare are impact negativ 

asupra fluxului normal al proiectelor de investiții, consumând resurse de timp importante pentru sarcini 

birocratice de tip repetitiv. 

Dotarea logistică a primăriei este una deficitară, din diferite perspective: numărul și starea 

microbuzelor școlare, dotarea cu echipamente și materiale de protecție civilă și de intervenție în situații 
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de urgență (SVSU), dotarea cu utilaje pentru executarea de lucrări edilitare în regie proprie, parc auto 

învechit, corpuri de iluminat ineficiente energetice și o calitate redusă a iluminării, insuficiența 

punctelor/platformelor de colectare a deșeurilor etc. Toate acestea înseamnă cheltuieli suplimentare 

pentru administrațiile locale (și implicit reducerea sumelor disponibile pentru investiții), respectiv 

dificultăți în asigurarea unor servicii publice de calitate care să contribuie la atingerea țintelor stabilite 

prin strategie. 

În acest context, recomandăm îmbunătățirea resurselor tehnice ale UAT-ului puse la dispoziția 

implementării strategiei, prin: 

• Asigurarea unor condiții de lucru decente și sigure pentru personalul din administrației, ca și 

pentru utilizatorii serviciilor publice, cu prioritate prin expertizarea seismică a tuturor 

clădirilor publice, urmată de consolidarea seismică de urgență a acestora 

• Valorificarea fondurilor nerambursabile pentru dotarea corespunzătoare a serviciilor publice 

și a SVSU din cadrul primăriilor cu utilaje, echipamente și materiale adecvate, care să 

asigure atingerea țintelor din strategie cu privire la protecția mediului și gestionarea riscurilor 

• Însoțirea eforturilor de digitalizare a administrației publice locale cu investiții pentru dotarea 

cu tehnică de calcul performantă și software specializat. 

 


