STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI FIZEŞU GHERLII

PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE
AL COMUNEI FIZEŞU GHERLII pe o perioadă de 5 ani (2009-2014)
1.PLAN DE DEZVOLTARE STRATEGICĂ
Pe baza elementelor reale privind dezvoltarea regională şi a observaţiilor echipei care
a realizat prezenta strategie se pot lua în considerare trei scenarii posibile.
1. Obiective strategice de dezvoltare
Această strategie stabileşte obiectivele a căror implementare creează cadrul
dezvoltării durabile pentru comunitatea locală, cu o finalitate constând în creşterea
nivelului de viaţă al locuitorilor. Principalele scopuri ale strategiei sunt următoarele:
 sprijinirea
iniţiativelor
privind
dezvoltarea
infrastructurii,
comunicaţiilor, întărirea spiritului competitiv al firmelor locale,
întărirea spiritului întreprinzător al populaţiei în domeniul serviciilor
de interes public local, dezvoltarea sistemului de instituţii
democratice pentru a asigura stabilitatea populaţiei în localitatea
respectivă;
 întărirea potenţialului economic al populaţiei prin creşterea
competitivităţii de piaţă a firmelor locale, prin creşterea gradului de
preocupare şi prin apariţia surselor alternative de venit;
 dezvoltarea localităţii în conformitate cu cerinţele şi modelele de
succes europene;
 pregătirea resurselor umane din localitate, a competitivităţii
acestora, sporirea gradului de inovaţie a acestora şi a capacităţii de
reînnoire;
 încurajarea stabilirii unor parteneriate între agenţii de dezvoltare şi
implicarea comunităţii locale în procesul de dezvoltare
a)Metodologia elaborării strategiei
Pentru elaborarea prezentei strategii au fost derulate următoarele tipuri de activităţi:
- Evaluarea potenţialului – economic, de resurse umane etc., de care dispune
localitatea
- Inventarul opiniilor populaţiei vizavi de dezvoltarea comunitară (probleme, posibile
direcţii de soluţionare)
- Elaborarea planului strategic de dezvoltare locală
Precizăm că, responsabilitatea implementării prezentului plan strategic va reveni în
mod firesc, următorilor actori sociali:
- autorităţile publice locale (poziţia de agent principal al dezvoltării locale implică
responsabilităţi sporite în ceea ce priveşte elaborarea şi implementarea strategiilor de
dezvoltare)
- comunitatea locală
- sectorul profit şi organizaţiile non – profit
Implicarea tuturor acestor actori şi colaborarea dintre ei reprezintă o condiţie
esenţială a îndeplinirii obiectivelor stabilite în prezenta strategie şi implicit a
susţinerii cu succes a procesului de dezvoltare a comunităţii locale.
b)Resursele necesare realizării obiectivelor strategiei:
 resurse financiare
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resurse umane
resurse organizaţionale
resurse naturale.
Din analiza efectuată de noi în capitolele precedente am identificat patru
domenii strategice ce pot determina pe termen mediu şi lung dezvoltarea comunei
Fizeşu Gherlii. Aceste domenii vor fi abordate cu prioritate şi la nivelul obiectivelor
operaţionale.




c)Rolul economic al agriculturii şi calitatea acesteia de susţinere a
populaţiei
Agricultura apare în economia comunei ca o ramură ce poate deveni una
competitivă, reprezentând în perspectivă sectorul economic capabil a susţine cea mai
mare parte a populaţiei, din punctul de vedere al veniturilor. De asemenea agricultura
va putea susţine direct sau indirect activitatea altor ramuri sau sectoare de activitate
la nivel local (comerţ, servicii, industria de prelucrare). Rolul şi caracterul acestui
sector, anume de susţinător principal al veniturilor populaţiei şi al economiei
comunei, au nu numai o conotaţie economică ci şi una socială. De aceea iniţierea şi
formarea în acest sens a unor programe de dezvoltare cu caracter economic trebuie să
fie o parte importantă a programului operativ de dezvoltare.
d)Dezvoltarea resurselor umane
Conform acestei orientări condiţia de bază a dezvoltării sociale şi economice
durabile este reprezentată de oameni cu o bună pregătire profesională care cunosc şi
îşi asumă valorile personale şi ale comunităţii în care trăiesc, îşi organizează viaţa în
conformitate cu aceste coordonate. În România, nivelul de pregătire al personalului
din administraţia publică, scade proporţional cu poziţia ocupată de către diferitele
structuri administrative în ierarhia instituţională. În consecinţă, odată integrarea
României în Uniunea Europeană şi cu dezvoltarea economiei mondiale, cât şi ca o
condiţie a îndeplinirii criteriilor impuse de către organismele internaţionale, atenţia
va trebui îndreptată cu prioritate asupra spaţiului rural, acolo unde lipsesc chiar şi
dotările infrastructurale de bază. Este foarte important ca în această comunitate să
putem impulsiona crearea unui model de administraţie locală funcţională, care,
printre altele, să faciliteze schimbul de informaţii între actorii implicaţi în procesele
de dezvoltare locală. Nu în ultimul rând, implicarea activă a întregii comunităţi locale
şi cooptarea actorilor capabili a-şi aduce un aport în cadrul procesului de dezvoltare,
vor contribui considerabil la eficienţa şi reuşita acţiunilor întreprinse.
e)Calitatea mediului comunitar şi natural, dezvoltarea socială şi
economică ecologică
Administrarea unitară a concepţiei asupra mediului înconjurător, a societăţii şi
asupra economiei şi la nivelul comunei trebuie să se facă cu respectarea şi ocrotirea
valorilor mediului înconjurător. O asemenea abordare a problemei ar îmbunătăţi atât
calitatea mediului dar şi a condiţiilor de viaţă asigurând condiţii mai bune pentru
dezvoltarea economică.
f)Dezvoltarea sectoarelor de servicii şi exploatare
În condiţiile unei vieţi economice având ca principală activitate agricultura,
nepracticată însă la întregul potenţial, nevoia apariţiei unor noi ramuri economice
devine însemnată.
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Dezvoltarea acestor ramuri, precum de servicii sau exploatare reprezintă o
condiţie şi totodată un mijloc eficient de creare a unor noi locuri de muncă şi a
surselor suplimentare de venit.
În dezvoltarea sectoarelor respective, comuna Fizeşu Gherlii deţine avantaje
substanţiale, reprezentate de existenţa unor zăcăminte neexploatate de nisip şi
balastru .
2. Obiective operaţionale
Programul operativ pe care îl propunem în continuare, se doreşte a reprezenta
baza de iniţiere şi implementare a procesului de dezvoltare a comunei, constituinduse în acest sens, într-un sistem eficient şi coerent de abordare a aspectelor privind
acest proces. În stabilirea măsurilor, principiul pe care l-am avut în vedere a fost acela
al convergenţei proiectelor de dezvoltare, ca o condiţie a valorificării şi exploatării
într-un mod logic şi unitar, a potenţialului existent.
Condiţia de bază pentru dezvoltare locală este păstrarea şi valorificarea
tradiţiilor economice şi sociale comunitare, contribuind în final la păstrarea şi
îmbunătăţirea caracteristicilor de viaţă ale locuitorilor din Fizeşu Gherlii .

2. DOMENII ŞI PROGRAME DE DEZVOLTARE
a)Infrastructura socială şi comunitară
Existenţa şi dezvoltarea continuă a elementelor de infrastructură este o cerinţă
de bază, o garanţie a stabilităţii populaţiei din zona respectivă.
În cazul comunei Fizeşu Gherlii se impun lucrări de infrastructură de bază
care să asigure pentru locuitorii din zonă condiţii de viaţă apropiate de condiţiile
existente în mediul urban din România. În această ordine de idei putem aminti
printre lucrările de infrastructură necesare:
 reabilitarea drumurilor comunale şi a strazilor locale
 introducerea reţelei de canalizare
 modernizarea şi extinderea sistemului de iluminatul public
Dezvoltarea infrastructurii trebuie să fie unul din obiectivele permanente pe
agenda Administraţiei Publice Locale. Dacă celelalte obiective privesc mai ales
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din comună, accesul rapid la
magistralele rutiere naţionale şi internaţionale poate constitui unul din factorii de
atracţie pentru investitorii interesaţi de această comună.
De asemenea, este important ca pe lângă infrastructura rutieră să existe şi o
reţea de transport local funcţională care să faciliteze transportul către zonele urbane
mai mari din apropiere (Cluj, Gherla , Dej).
În urma analizelor efectuate
propunem următoarele programe de
infrastructură:
1. reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de drumuri comunale
2. îmbunătăţirea reţelei de transport rutier.
3. îndiguirea văilor cu risc crescut de inundaţii din comuna
4. extinderea reţelelor de transport gaze naturale
5. construirea sistemului de scurgere a apelor pluviale
6. punerea în valoare a terenurilor agricole ,prin efectuarea de lucrări de desecare a
terenurilor inundabile.
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7. extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public
b)Resurse umane
Perfecţionarea şi pregătirea corespunzătoare a resurselor umane reprezintă
principalul atu în realizarea iniţiativelor de dezvoltare locală şi comunitară. Planul
strategic de dezvoltare propune două tipuri de măsuri:
- măsuri pe termen scurt
- măsuri pe termen mediu şi lung
Pe termen scurt, pentru facilitarea realizării măcar parţiale a obiectivelor
propuse, una din soluţiile aflate la îndemâna primăriei şi consiliului local din comună
ar fi susţinerea prin efort comun, parţial sau integral a unui facilitator comunitar care
să asigure pentru o perioadă nedeterminată de timp optimizarea fluxului de
informaţii privind posibilităţile de finanţare. În acelaşi timp, această persoană va
sprijini elaborarea de proiecte pe diferite domenii, funcţie de necesităţile identificate
la nivelul comunităţii locale.
De asemenea, rolul facilitatorului comunitar ar fi acela de a stabili legături cu
instituţii existente la nivel judeţean sau regional: Camera de Comerţ şi Industrie,
Agenţia Judeţeană pentru Muncă şi Protecţie Socială, Agenţia de Dezvoltare
Regională, Direcţia pentru Tineret şi Sport ,Direcţia Agricolă ,etc. Prin intermediul
acestor instituţii de stat sau a unor organizaţii non-guvernamentale, comunităţile
locale vor reuşi să acceseze mult mai rapid informaţii privind programele şi proiectele
de perfecţionare profesională sau de creştere a nivelului de informare pentru anumite
categorii profesionale în vederea unei mai bune adaptări la cerinţele economiei de
piaţă.
Pe termen mediu şi lung, este necesar ca administraţiile locale să susţină
calificarea forţei de muncă în următoarele domenii: administraţie publică locală,
agricultură, şi servicii. La nivel local primăria şi consiliul local trebuie să iniţieze pe
de o parte programe de formare şi instruire a personalului de specialitate, iar pe de
altă parte, crearea unor forme de studiu post-gimnaziale în domenii dintre cele
enumerate mai sus, în special pentru tineret. Profilul acestor clase ar trebui să
formeze absolvenţii ciclului gimnazial în meserii tradiţionale (agricultură, comerţ,
servicii, meşteşuguri, artizanat etc.). De asemenea, această şcoală ar putea funcţiona
ca centru de profil în meseriile menţionate.
În consecinţă, pentru componenta de resurse umane recomandăm derularea
următoarelor programe:
-implementarea funcţiei de facilitator comunitar
-organizarea unor clase gimnaziale sau de ucenici cu următoarele profiluri: agricol,
servicii, comerţ
- participarea funcţionarilor la programe de instruire şi perfecţionare continuă.
c)Agricultura
Fărâmiţarea excesivă a proprietăţii agricole determină un nivel scăzut al
productivităţii activităţilor din agricultură. Această structură a proprietăţii ar trebui
schimbată pe termen mediu prin constituirea unor ferme agro-zootehnice sau a unor
asociaţii de proprietari prin intermediul cărora să fie valorificat potenţialul natural şi
al resurselor umane existent la nivelul comunei.
Datorită apropierii de unele centre urbane mari, precum Cluj-Napoca, Gherla,
Dej
iniţiativele de profil vor putea beneficia de asemenea, de consultanţa
specialiştilor în acest domeniu.
Există o serie de factori importanţi care susţin dezvoltarea acestui sector:
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 stabilirea în termen scurt a drepturilor de proprietate asupra pământului.
Acest lucru presupune desigur, eforturi susţinute din partea autorităţilor
locale;
 inventarierea exactă a tuturor suprafeţelor agricole existente pe teritoriul
comunei
 susţinerea sau iniţierea unor asocieri în ceea ce priveşte activităţile
agricole. Existenţa asociaţiilor agricole permite accesarea mult mai uşor a
finanţărilor din fondurile Structurale şi de coeziune.
 -existenţa unui sistem de creditare flexibil.
Având în vedere cele enunţate mai sus, propunem următoarele linii de
dezvoltare pentru comuna Fizeşu Gherlii în domeniul agricol:
o susţinerea concentrărilor de teren prin vânzare-cumpărare
sau prin asocieri;
o accesarea fondurilor disponibile prin Fondurile Structurale
o specializarea
şi
echiparea
fermelor
agricole
cu
echipamente/utilaje moderne;
o marketingul produselor agricole
d)Dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii
În cadrul acestei componente, este esenţială într-o primă fază, dezvoltarea
unui program de asistenţă de specialitate pentru firmele din zonă. Astfel, APL va
facilita contacte, consultanţă şi informaţii în legătură cu organizaţiile finanţatoare,
finanţări rambursabile şi nerambursabile, sistemul bancar. Se impune ca APL să-şi
stabilească o listă a contactelor prioritare cu autorităţile judeţene şi centrale,
organizaţii non-guvernamentale care pot contribui la schimbul de idei, parteneriate şi
finanţări. Toate acestea vor fi posibile însă, odată cu crearea unui sistem
comunicaţional eficient şi a unei baze de date complete la dispoziţia atât a
administraţiei publice locale cât şi a tuturor celor interesaţi.
Privind atragerea unor investitori, vor fi prezentate şi promovate avantajele
iniţierii de către aceştia a unor afaceri în comuna Fizeşu Gherlii . Între acestea, cele
mai importante şi determinante în luarea unei decizii, vor fi forţa de muncă ieftină,
existenţa unei infrastructuri de bază, apropierea de centrele urbane Cluj, Gherla şi
Dej.
Dată fiind situaţia slabă a sectorului privat mic şi mijlociu, principalul agent
care să mobilizeze aceste eforturi rămân autorităţile publice locale.
În acest domeniu propunem următoarele programe:
o -sprijinirea dezvoltării firmelor deja existente
o -atragerea unor investitori pentru exploatarea nisipului şi a balastrului de pe
valea Fizeşului, precum şi pentru derularea unor activităţi de servicii şi comerţ
(benzinărie, restaurante, popasuri etc.)
o -crearea unor telecentre care să faciliteze comunicarea, schimburile cu alte
comunităţi, marketingul produselor agricole etc.
e)Turism
În domeniul turismului comuna dispun de un potenţial natural, istoric şi
cultural insuficient valorificat. Tradiţiile, modul de viaţă al locuitorilor pot fi puncte
de atracţie pentru turişti atraşi de mediul rural. Totodată veniturile ce pot fi obţinute
de populaţie din acest tip de activitate ar putea avea un aport semnificativ în
veniturile gospodăriile din comunele aparţinând comunei Fizeşu Gherlii sunt
nesemnificative.
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Pe lângă tradiţiile şi modul de viaţă al locuitorilor un alt punct de atracţie ar
putea fi reprezentat pentru turiştii de vestigiile istorice. Bogăţia faunei Localităţii
Fizesu Gherlii cu lacul Ştiucilor, muzeul ecleziastic şi Bisericuţa din lemn din
localitatea Nicula, sunt puncte de atracţie pentru turişti.
În condiţiile existenţei atracţiilor turistice enumerate mai sus în cel mai
propice mod de valorificare acestora ar putea fi agro-turismul. Această ramură a
truismului se află, în prezent în România în plin proces de dezvoltare, cu toate că
Fizeşu Gherliiul are un potenţial bun în acest sens, nu există gospodării sau case care
să fie înscrise în circuitul agro-turistic. Pentru a demara acest tip de iniţiative, la nivel
local trebuie parcurse următoarele etape:
- contactarea autorităţii naţionale din turism, în vederea acreditării şi
includerii în circuitul agro-turistic a gospodăriilor care corespund
standardelor de acreditare;
- pregătirea corespunzătoare pentru acest tip de activitate a
gospodăriilor;
- pregătirea şi elaborarea unor materiale care să se facă cunoscute locuri
şi evenimente relevante din punct de vedere al activităţilor turistice;
- cooperare cu agenţii sau instituţii care promovează agro-turismul sau
turismul balnear;
Ceea ce ar putea fi dezvoltat în comună, în acest domeniu sunt următoarele
componente: agro-turism, scăldat, vânat, pescuit, turism educaţional şi confesional,
turism gastronomic.
Din acest motiv propunem următoarele programe în domeniul turismului în
această comună:
- crearea condiţiilor optime pentru practicarea turismului în comună;
- amenajarea posibilelor atracţii turistice;
- promovarea activităţilor de tip turistic din comună.
Responsabilitatea realizării obiectivelor strategice:
- Primăria comunei
- partenerii ai administraţiei publice locale (ONG-uri, agenţii şi instituţii ale statului
etc.
3. PROGRAME ŞI PROIECTE DE DEZVOLTARE
În urma programelor şi proiectelor propuse pentru comuna Fizeşu Gherlii se
pot identifica doua scenarii diferenţiate prin categoriile de agenţi de dezvoltare
implicaţi şi gradul de implicare a acestora în implementarea strategiei.
Un prim scenariu ar fi acela în care s-ar continua situaţia existentă şi în
momentul de faţă în comuna Fizeşu Gherlii.
În acest caz am putea denumi această
strategie drept o Strategie de dezvoltare polarizată. Acest lucru se datorează
faptului că, dintre programele şi proiecte identificate ca fiind necesare pentru a
fundamenta dezvoltarea continuă a comunităţii, doar o parte dintre iniţiative vor
putea fi implementate de către administraţia publică locală.
1.1. Instituţii ,cultură, mediu ,administraţie: cu cetăţenii şi pentru
cetăţeni
1.1.1. Dezvoltarea comunităţii
1.1.1.1.
Informare privind protecţia mediului
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1.1.1.2.
1.1.1.3.

Program pentru prevenirea epidemiilor
Generarea interesului, atenţiei pentru problemele comunităţii

1.1.2. Dezvoltare instituţional
1.1.2.1.
Îmbunătăţirea dialogului între instituţiile publice şi populaţie
1.1.2.2. Sistemul de sprijinire a specialiştilor în vederea specializării
1.1.2.3. Dezvoltarea instituţiilor sanitare
1.1.2.4. Programe de prevenire incendiilor, catastrofelor
1.1.2.5. Creşterea eficienţei instituţiilor de stat
1.1.3. Dezvoltarea vieţii sociale şi culturale
1.1.3.1.
Programe de recreere şi sport (organizare, marketing)
1.1.3.2. Păstrarea obiceiurilor populare, a tradiţiilor
1.1.3.3. Conservarea valorilor tradiţionale şi a monumentelor istorice
1.1.4. Protecţia mediului, reabilitarea mediului ambiant
1.1.4.1.
Protecţia pădurilor
1.1.4.2. Conservarea şi protecţia monumentelor naturii, a rezervaţiilor
naturale
1.1.4.3. Curăţirea şi întreţinerea malurilor pârâurilor îndiguirea
malurilor
1.1.4.4. Punerea în valoare a terenurilor agricole prin desecări ale
terenurilor
inundabile.
1.1.4.5. Elaborarea şi implementarea planurilor de amenajare a
peisajului natural
1.2.Creşterea nivelului de confort
1.2.1. Reconstrucţia infrastructurii
1.2.1.1.
Reabilitarea şi întreţinerea şi modernizarea reţelelelor de
drumuri
1.2.1.2.
comunale ,uliţe şi străzi din din fiecare localitate a comunei .
1.2.1.3. Construcţia reţelelor de canalizare, staţii de epurare a apei
menajere
1.2.2. Dezvoltarea infrastructurii
1.2.2.1. Proiect pentru construcţia unei noi primării , dispensar medical
uman, puncte sanitare, grădiniţe cu program prelungit
1.2.2.2. Dotarea laboratoarelor şcolare
1.2.2.3. locuri pentru joacă pentru copii obiective-spaţii verzi
1.2.3. Salubritate, deşeuri
1.2.3.1. Program de colectare a deşeurilor menajere
1.2.3.2. Program pentru elaborarea unei strategii de mediu la nivel local
1.2.4. Administrare, întreţinerea a avutului public
1.2.4.1. Administrarea şi întreţinerea terenurilor publice
1.2.4.2. Administrarea şi întreţinerea clădirilor publice
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1.2.4.3.

Reamenajarea terenurilor de joacă, construirea altor noi

1.2.5. Rezolvarea problemelor posesiunilor (terenuri, imobile)
1.2.5.1. Rezolvarea situaţiei de rămânere în urmă în rezolvarea
problemelor legate de proprietatea imobilelor (carte funciară)
1.2.5.2. Rezolvarea situaţiei terenurilor din extravilan, a pădurilor
1.3.Dezvoltare economică
1.Instruire, recalificare






Elaborarea unei reţele educaţionale pentru adulţi
Popularizarea educaţiei
Programe de predare a limbilor străine
Popularizare legilor ce interesează în mod direct locuitorii, consiliere
juridică
Proiect de informare a populaţiei (birou de consiliere locală, birou
de promovare şi dezvoltare locală ,birou de informare europeană)

2.Stimularea spiritului antreprenorial







Folosirea eficientă a capacităţii de producţie a imobilelor
Diversificare economică
Sprijinirea funcţionării IMM-urilor şi a dezvoltării acestora
Asociaţii de reprezentarea intereselor pentru întreprinderile locale
Utilizarea eficientă a bogăţiilor turistice
Fabricarea produselor tradiţionale, stimularea artei meşteşugurilor

3.Program de dezvoltare economică şi de restructurare agrară
 Dezvoltarea, modernizarea condiţiilor de creştere a animalelor
 Iniţiativa înfiinţării asocierilor de gospodari, sprijinirea acestora
 Dezvoltarea prelucrării locale a produselor agricole
 Elaborarea marketingului produselor agricole locale
 Elaborarea unui program eficient şi sustenabil pentru gospodărirea
pădurilor
 Gospodărirea fondului cinegetic
 Asigurarea funcţionării eficiente a composesoratului
1.4.Turism
1.Marketingul localităţii





Promovarea ofertei turistice
Conectarea la reţelele de turism rural şi de eco-turism
Asociaţie de reprezentare a intereselor în domeniul turismului
Instruire în domeniul turismului şi a industriei de restaurante şi
hoteluri , pescuitului sportiv
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 Promovarea atracţiilor turistice pe pagina de internet a comunei
2.Reabilitarea infrastructurii turistice



Privatizarea infrastructurii turistice, retrocedarea dacă este cazul
proprietarilor vechi
Construirea pensiune turistică şi reamenajarea caselor
particulare pentru primirea turiştilor în condiţii optime.

4. STRATEGII POSIBILE DE DEZVOLTARE
Pentru ca o comunitate să prospere şi să se dezvolte din toate punctele de
vedere trebuie să existe mai multe direcţii strategice de dezvoltare care în linii mari
înseamnă:
 contracararea influenţelor negative a punctelor slabe asupra celor tari şi
 neutralizarea ameninţărilor şi profitarea de oportunităţile care se ivesc pe
parcurs.
În acest sens putem avea următoarea schemă de dezvoltare strategică:
OPORTUNITĂŢI
Situaţie strategică ofensivă
Menţinerea şi dezvoltarea punctelor
tari, pentru a fi capabil să profite la
maxim de oportunităţile ce se ivesc
PUNCTE TARI
Situaţie strategică orientată spre
preschimbare
Situaţia negativă produsă de punctele
slabe se preschimbă pe posibilităţi de
ieşire din impas asigurate de
oportunităţile ivite

Aplicarea unor strategii unice
concentrate
Prevenirea influenţelor negative ale
ameninţărilor care apar în urma în
urma slăbirii s Situaţie strategică
orientată spre preschimbare
PUNCTE SLABE
Situaţie strategică defensivă
Prevenirea situaţiei ca punctele slabe şi
ameninţările să acţioneze simultan şi
în acelaşi sens

PERICOLE
Mai jos sunt redate câteva exemple de situaţii care sprijină strategia de dezvoltare
propusă:
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Situaţii care sprijină o strategie ofensivă
Situaţia actuală

Planuri de acţiune propuse
Gospodărire modernă a resurselor naturale,
protecţia mediului

Mediu natural valoros
Comunitatea asigură condiţii bune
de trai

Valorificarea bogăţiilor naturale
Întărirea conştiinţei locale şi regionale, dezvoltare
comunitară (civică),
Dezvoltare de sisteme conform nevoilor
identificate

Unitate religioasă şi culturală

Gospodărirea comunităţii în curs de
dezvoltare
Condiţii
favorabile
pentru
practicarea
turismului
rural: Realizarea unor pachete de ofertă turistică
ecoturism şi turism cultural
Transformarea sistemelor agricole
Produse ecologice
Situaţii care sprijină o strategie de preschimbare
Situaţia actuală

Planuri de acţiune propuse

Şomaj, lipsă de cerere
calificare şi recalificare
Probleme de gospodărire a
localităţilor, probleme
organizatorice

pentru

Lipsa resurselor financiare
Forţe de coeziune slabe
Instituţiile puterii executive au un
randament scăzut
Infrastructură de proastă calitate

Instruire,calificare, creare de noi locuri de muncă,
dezvoltare comunitară
Gospodărire modernă
Dezvoltare economică
Atragerea de resurse (fonduri)
Promovarea interesului comun
Dezvoltare instituţională
Dezvoltarea infrastructurii

Situaţii care sprijină o strategie concentrată
Situaţia actuală
Sistemul de legături a traficului
regional este bun
Obiceiurile şi tradiţiile reprezintă
valori importante
Viaţa culturală şi socială este activă
Este asigurată forţa de muncă
calificată pentru ramurile economice
Numărul întreprinderilor este în

Planuri de acţiune propuse
Dezvoltarea infrastructurii de circulaţie (drumuri,
şosele)
Reprezentarea intereselor
Marketing comunitar
Dezvoltare instituţională
Dezvoltare economică
Stimularea investiţiilor
Dezvoltare economică
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creştere
Creşterea de animale este ramura
Îmbunătăţirea condiţiilor de acces pe piaţă
care asigură subzistenţa pentru
Transformare sistemelor agricole
mulţi locuitori din zonă
Situaţii care sprijină o strategie defensivă
Situaţia actuală

Planuri de acţiune propuse

Nu
este
rezolvată
protejarea
mediului
natural
valoros,
Protecţia mediului
neajunsurile
privind
protecţia
Reabilitarea mediului natural
mediului pot să provoace probleme
reale în viitorul apropiat
Îmbunătăţirea calităţii vieţii
Migraţiune excesivă (în mediul
Crearea de noi locuri de muncă
urban,străinătate)
Din punct de vedere al realizării în timp aceste planuri pot fi grupate în două categorii:
I. Programe şi proiecte cu implementare pe termen scurt (2-3 ani)
Domeniu

Programe propuse

Proiecte propuse
1.Canalizarea localităţii Fizeşu
prin fonduri accesate prin OG
7/2006

Introducere
canalizare
în
comuna Fizeşu Gherlii- în curs PROIECT
INTEGRAT
de implementare
,,Canalizarea loc.Nicula, Bonţ,
Săcălaia, reabilitare cămin
cultural şi reabilitare drum
Bonţ-Lunca Bonţului

1.
Infrastructură

2. Îmbunătăţirea reţelei de 1.Reabilitarea
şi
transport rutier.
modernizarea străzilor şi
uliţelor din comună
2.Pietruirea drumurilor de
acces
înspre
comunele
învecinate
3.Îndiguirea văilor cu risc
Decolmatarea văilor pe zonele
crescut de iesiri din matcă
expuse inundaţiilor
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3.Extinderea reţelei de gaze
naturale

Extinderea reţelei de gaze
naturale
Participarea funcţionarilor la
1.Creşterea
performanţelor cursurile
de
formare
profesionale
pentru profesională
continuă
în
funcţionarii din administraţia cadrul
centrelor
de
publică locală
perfecţionare pentru APL sau
în cadrul unor ONG-uri.

2. Resurse
umane

Organizarea
2.Organizarea
unor
clase
gimnaziale sau
gimnaziale sau de ucenici în
specializările
specializările ale căror domenii
domenii pot fi
pot fi dezvoltate în comună
comună

3.Dezvoltare
sector APL.

instituţională

unor
clase
de ucenici în
ale
căror
dezvoltate în

1.Înfiinţatrea unui birou de
consiliere pentru cetăţeni
,
2.Informare şi consultanţă
pentru toate categoriile de
cetăţeni

Programe si proiecte pe termen mediu (4 - 8 ani)
Domeniu

1. Infrastructură

2.Invăţământ

Programe propuse

Proiecte propuse

1. Iluminat public

1.
Modernizarea
şi
îmbunătăţirea sistemului de
iluminat public.

2. Îmbunătăţirea reţelei 1. Asfaltarea şi modernizarea
de transport rutier.
drumurilor de acces înspre
toate satele aparţinătoare
comunei

Reabilitare Şcoala din
loc Bonţ şi Săcălaia
Reabilitarea şcolilor şi
grădiniţelor
Dotarea şcolilor şi
gradiniţelor
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2.
Pietruirea
străzilor
secundare
din
satele
aparţinătoare comunei
Proiect depus spre finanţare
pe M3.4 din POR.
Reabilitarea
şcolilor
şi
grădiniţelor
Dotarea laboratoarelor
Achiziţionare materiale,etc.
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3.Culte
4. Sănătate

Reabilitarea
aşezămintelor culturale
şi instituţiilor culturale
Construirea unui
dispensar medical uman
nou.

Reabilitarea
clădirlor
căminelor
culturale
,bibliotecii şi a Bisericuţei din
lemn de la Nicula
Costruirea unui dispensar
nou, inclusiv dotare si
modernizare puncte sanitare
existente

Un al doilea scenariu ar consta în situaţia fericită în care mai mulţi agenţi
comerciali de la nivelul comunei ar conştientiza rolul lor în procesul dezvoltării
comunitare. Această strategie s-ar denumi „Dezvoltare multiplă”. Strategia ar fi grupată
din punct de vedere al timpului de implementare în trei etape:
- pe termen scurt;
- pe termen mediu;
- pe termen lung.
Programele şi proiectele de dezvoltare în această strategie au fost aşezate în
ordinea priorităţilor evidenţiate de administraţia publică locală şi în funcţie de realităţile
observate de echipa care a elaborat această startegie.
Domeniu

1.
Infrastructură

Proiecte propuse

1.1.
Introducerea
sistemului de canalizare
Proeict
integrat
şi
finanţare
prin
OG
7/2006

1.2.1. Construcţia reţelei
Mediu
de canalizare
1.2.2. Crearea a 3 staţii
de epurare a apei uzate Mediu

1.2.
Îmbunătăţirea
reţelei de transport

1.3. Iluminat public

2. Turism

Perioada de
implementare

Programe propuse

2.1.
Crearea
unor
condiţii optime pentru
practicarea turismului
în comună

1.4.1.
modernizării
drumurilor comunale
1.4.2.
Reabiliatrea
tuturor străzilor şi
uliţelor din comună
şi întreţinerea lor,
pietruire
1.3.1. Modernizarea şi
îmbunătăţirea
sistemului de iluminat
public
1.3.2. Extindere reţea
curent electric în Zona
Moncea –aprox 1 km
2.1.1. Construcţia unor
pensiuni agro-turistice
care să aibă capacitatea
de a caza grupuri de
turişti
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2.2.
Amenajarea
posibilelor
atracţii
turistice

2.3.
Promovarea
activităţilor
de
tip
turistic din comună

2.1.2. Acreditarea unor
case
în
sistemul
agroturisticZone
agroturistice private în
localitatea Fizeşu
2.1.3. Amenajarea unor
zone de agrement în
apropierea
zonelor
pişcicole, cu potenţial
natural ridicat
2.2.1.
Restaurarea
bisericilor vechi din
comună- Bisericuţa din
lemn de la Nicula
2.2.2.
Amenajarea
turistică
În
satul
Săcălaia a unor zone
naturale cu potenţial
turistic ridicat , pe lacul
Ştuicilor
2.2.3.
Iniţierea
construirii
unor
monumente artistice
2.3.1.
Promovarea
ofertei
turistice
a
localităţii în ţară şi în
străinătate- CENTRUL
EUROPEAN
DE
INFORMARE
şi
TURISM-Proiect
finanţat prin Fondurile
Europene
2.3.2. Organizarea unor
evenimente culturale în
cadrul
comunei
cu
ocazia unor sărbători
locale: organizarea unei
tabere pentru studenţii
de la etnologie şi folclor
sau a unei tabere de
pictură-scupltură, etc.
2.3.3.
Creşterea
gradului de interes din
partea
locuitorilor
comunei
pentru
organizarea activităţilor
turistice
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3.1.
Sprijinirea
populaţiei în activităţile
de comerţ cu produse
agricole
3.2.
Sprijinirea
3. Comerţ şi activităţilor comerciale
servicii
prin
manifestări
organizate de tip târguri
3.3. Organizarea unui
centru de resurse pentru
activităţi turistice
4.1.
Creşterea
performanţei
4.
Resurse profesionale
pentru
umane
funcţionarii
din
admnistraţia
publică
locală

5.1.
Sprijinirea
asocierilor
şi
a
concentrărilor de teren

5. Agricultură

5.2.
Dezvoltarea
sectorului zootehnic

5.3.
Dezvoltarea
sectorului pomicol

3.1.1. Consultanţă de
specialitate
privind
înfiinţarea unei pieţe
mici locale
3.2.1. Organizarea unor
târguri specializate pe
diferite
tipuri
de
produse de artizanat
3.2.2.
Promovarea
turistică
a
evenimentelor culturale
3.3.1. Organizarea unui
centru
de
resurse
pentru
activităţi
turistice
4.1.1.
Participarea
funcţionarilor la cursuri
de formare profesională
continuă
în
cadrul
centrelor
de
perfecţionare
pentru
APL sau în cadrul unor
ONG-uri
5.1.1 Iniţierea unor
asociaţii de producători
5.1.2.
Activităţi
de
conştientizare
a
cetăţenilor
privind
necesitatea
concentrărilor de teren
5.2.1.
Creşterea
animalelor,
îmbunătăţirea raselor
de animale
5.2.2.
Dezvoltarea
activităţilor
de
prelucrare a produselor
provenite din zootehie
5.2.3.
Promovarea
produselor zootehnice
5.3.1. Iniţierea unor
ferme de profil
5.3.2.
Dezvoltarea
activităţii de prelucrare
a produselor provenite
din pomicultură
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5.4.
Informarea
cetăţenilor
despre
facilităţile oferite de UE
Îndiguirea văilor cu risc
crescut de iesiri din
matcă

5.3.3.
Promovarea
Lung
produselor zootehnice
5.4.1. Organizarea de
întruniri având ca temă Scurt
facilităţile oferite de UE
Curăţirea şi
întreţinerea
şi îndiguirea
Mediu
malurilor
pârâurilor

6.Mediu
Desecarea terenurilor
Punerea în valoare a inundabile şi punerea
terenurilor din Fizeşu lor în valoare prin darea Scurt
Gherlii şi Fundătura
în folosinţă pt.a executa
lucrări agricole
Aceste programe/proiecte identificate pentru dezvoltarea localităţii pot fi
finanţate din următoarele surse accesibile pe termen mediu:
 bugetul local şi central;
 fonduri nerambursabile ale UE;
 alţi finaţatori interni sau externi;
 împrumuturi de la organisme financiare interne şi externe.
Implementarea acestor proiecte poate să ofere comunei Fizeşu Gherlii atributele
unei comunităţi moderne care să fie capabile să intre în competiţie cu alte comunităţi
din UE. Se propune ca prezenta strategie să fie adaptată permanent pentru a face faţă
schimbărilor ce apar atât la nivel local dar şi în context mai larg, naţional sau european
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