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CAPITOLUL 1- STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ1 
 

1.1. Contextul internaţional al Dezvoltării Durabile 
 

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă a rezultat în  urma  unui  proces  internațional  

îndelungat  de  analiză,  care  recunoaște  că  problemele globale se pot rezolva doar prin soluții 

la nivel  global.  Modificarea  percepției  și  conștientizarea evoluției fără precedent a societății, 

creșterea natalității la scară globală, a accelerării  economiilor  țărilor  în  curs  de  dezvoltare  

și  a  disparităților  sociale  au  pus  în  evidență  limitele  creșterii  planetare.  Creșterea  prețurilor  

la  anumite  resurse  a  evidențiat  faptul  că  Pământul  își  poate  epuiza  resursele  fizice  re-

generabile  și  neregenerabile,  conducând  la  un  dezechilibru catastrofal. 

Bazele  progresului  în  domeniul  protecției  mediului, corelat cu dezvoltarea, au fost 

introduse pentru prima dată pe agenda internațională la Conferința  de  la  Stockholm  (1972).  

Rezultatul a fost crearea Programului ONU pentru mediu prin adoptarea unei Declarații privind  

protecția mediului în scopul de „a apăra și îmbunătăți mediul uman pentru generațiile prezente 

și viitoare”. La această conferință s-a conferit legitimitate conceptului de dezvoltare durabilă cu 

cei trei piloni: economic, social și de mediu. 

Cei   trei   piloni   prin   care   Agenda   2030   pentru   Dezvoltare   Durabilă   se   

structurează,   au   fost definiți în Raportul Comisiei Brundtland (1987): 

• 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  

forțe ide muncă, alimentația, asigurarea energiei, apei și canalizării; 

• CREȘTEREA  ECONOMICĂ  –  la  nivelul  națiunilor  în  curs  de  dezvoltare  pentru  

a  se  apropia de calitatea vieții din țările dezvoltate; 

• 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. 

                                                           
1 https://www.edu.ro/sites/default/files/Strategia-nationala-pentru-dezvoltarea-durabila-a-Rom%C3%A2niei-
2030.pdf 
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Agenda   2030   pentru   Dezvoltare   Durabilă   -   Transformarea  lumii  noastre,adoptată  la  

25  septembrie  2015  de  șefii  de  stat  și  guverne  din  193  de  țări,  în  cadrul  Adunării  

Generale  a  ONU,este  o  versiune,   fundamental  modificată,  a  cadrului  conceptual  al  

dezvoltării  durabile, structurate pe un pachet de 17 obiective de dezvoltare durabilă, susținute 

prin 169 de ținte subiacente. Agenda  2030  solicită  acțiuni  din  partea  tuturor  țărilor,  sărace,  

bogate  și  cu  venituri  medii.  Recunoaște  că  încetarea  sărăciei  trebuie  să  fie  însoțită  de  

un  plan  care  să  contribuie  la  creștere  economică  și  abordează  o  serie  de  nevoi sociale, 

inclusiv educație, sănătate, protecție  socială  și  locuri  de  muncă,  abordând  în  același  timp  

problemele  combaterii  schimbărilor  climatice  și  protecția  mediului.  Aceasta  acoperă,   de   

asemenea,   aspecte   precum   inegalitatea,  infrastructura,  energia,  consumul,  biodiversitatea,   

oceanele   și   industrializarea.   Agenda  promovează  implicarea  tuturor  părților  interesate,  

prin  democratizarea  procesului  decizional  pe  tema  dezvoltării  durabile.  Se subliniază 

responsabilitatea și rolul generațiilor tinere pentru crearea dezvoltării durabile. 

1.2. Contextul european al Dezvoltării Durabile 
În cadrul UE, începând cu anul 2006, conceptul de  dezvoltare  durabilă  a  fost  integrat  

în  Strategia  pentru  o  Europă  Extinsă,  într-o  viziune  strategică unitară și coerentă, având ca 

obiectiv  general îmbunătățirea  continuă  a  calității  vieții  pentru  generațiile  prezente  și  

viitoare,  pentru crearea unor comunități durabile, capabile să gestioneze și să folosească 

resursele în mod eficient și să valorifice potențialul de inovare ecologică și socială al economiei, 

în vederea asigurării prosperității, protecției mediului și coeziunii sociale. 

În  2010,  ca  o  continuare  a  dezvoltării  durabile  a UE, a fost adoptată Strategia Europa 

2020 de   promovare   a   creșterii   inteligente   (bazată   pe:   educație,   cercetare,   inovare),   

durabile  (bazată  pe  reducerea  emisiilor  de  carbon,  eficiență  energetică,  resurse  

regenerabile)  și  incluzive (crearea de noi locuri de muncă, reducerea sărăciei etc.). Alături de 

statele membre și  respectând  principiul  subsidiarității  UE  s-a  angajat să devină lider în 

punerea în aplicare a Agendei  2030  și,  implicit,  a  celor  17  Obiective  de Dezvoltare Durabilă. 

Comisia Europeană a prezentat în 22 noiembrie 2016 Comunicarea „Pașii următori  

pentru  un  viitor  european  durabil”.  Documentul  prezintă  răspunsul  Uniunii  Europene  la  

Agenda 2030 și confirmă integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în cadrul politicii 

europene și în prioritățile actuale ale Comisiei  Europene,  evaluarea  situației  și  identificarea 

celor mai relevante preocupări privind durabilitatea. Prin această comunicare, Uniunea 
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Europeană s-a angajat  în  favoarea  unei dezvoltări durabile prin care „să asigure o viață demnă 

pentru toți respectând limitele planetei, care să reunească și   eficiența   economică,   societăți   

pașnice,   incluziunea socială și responsabilitatea față de mediu”. 

Răspunsul UE la Agenda 2030 este de a integra cele  17  ODD  în  politicile  publice  ale  

Uniunii,  în  scopul sprijinirii efortului global de construire a unui viitor durabil în colaborare 

cu partenerii săi.  Cele  17  ODD  sunt  deja  urmărite  de  multe  dintre politicile Uniunii 

Europene, iar România, ca  membră  a  acestei  comunități,  își  propune  prin  această  strategie  

abordarea  integrată  a  obiectivelor  din  Agenda  2030  pentru  Dezvoltare Durabilă. 

 

1.3. Perspectiva României privind Dezvoltarea Durabilă 
Pornind  de  la  ideea  că  beneficiile  dezvoltării  economice trebuie să fie mai mari decât 

costurile,  inclusiv  cele  legate  de  conservarea  și  îmbunătățirea  mediului,  prima  strategie  

de  Dezvoltare  Durabilă  a  României  din  1999  a  avut  ca  obiectiv  îmbunătățirea  progresivă  

și  menținerea  bunăstării  populației  în  corelare  cu  cerințele  folosirii  raționale  a  resurselor  

naturale   și   ale   conservării   ecosistemelor.   Aderarea   la   Uniunea   Europeană   în   2007   

a   ajustat prioritățile naționale, prin Strategia Națională   pentru   Dezvoltare   Durabilă.   Ori-

zonturi   2013-2020-2030   (SNDD),   aprobată   de Guvernul României la 12 noiembrie  2008,  

vizând reducerea decalajului socio-economic față de cel al statelor membre ale Uniunii 

Europene. Pentru ca dezvoltarea durabilă să reușească în România și, prin urmare Agenda 2030, 

împreună cu angajamentele Uniunii Europene, această strategie este construită în jurul 

cetățeanului și nevoilor generațiilor viitoare.Strategia  pleacă  de  la  premisa  că,  dezvoltarea 

durabilă prezintă un cadru de gândire care, odată  însușit  de  către  cetățean,  va  ajuta  la  crearea  

unei  societăți  mai  echitabile,  definită  prin  echilibru  și  solidaritate  și  care  să  poată  face  

față  schimbărilor  aduse  de  probleme  actuale  globale,  regionale  și  naționale,  inclusiv  

scăderea  demografică.  Grija  statului  față  de  cetățean  și  respectul  cetățeanului  față  de  

instituții, față de aproapele său, de valorile morale și diversitatea culturală și etnică vor duce la 

o societate durabilă. 
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1.4. Documente cu caracter strategic realizate la niveluri ierarhice superioare 

1.4.1.  Politica de coeziune și dezvoltare regională pentru perioada de programare 2021-
20272 
 

Politica de coeziune constituie principala sursă de finanțare a dezvoltării regionale și 

reprezintă baza alocărilor geografice și tematice la nivelul regiunilor și statelor membre. În 

actuala perioadă de programare, politica regională a mers în paralel cu Strategia Europa 2020, 

ale cărei priorități interconectate sunt:  √ creșterea inteligentă prin consolidarea cunoașterii și 

inovării; √ creșterea sustenabilă (realizarea economiei bazate pe o utilizare eficientă, sustenabilă 

și competitivă a resurselor existente); √ creșterea pe baza susținerii incluziunii sociale 

(dezvoltarea competențelor); √ ocuparea deplină a forței de muncă și combaterea sărăciei. 

Bugetul  destinat  finanțării  politicii de  dezvoltare  regională  a  cunoscut  în  timp  

fluctuații.  Astfel,  comparativ  cu perioada 2007-2013, bugetul actual al politicii de coeziune a 

crescut cu 1,53%, de la 346,5 miliarde euro la 351,8 miliarde euro. 

La începutul anului 2018, au început discuțiile cu privire la o viitoare politică 

regională,pornind de la premisa că UE trebuie să joace un rol important la nivel global și că ar 

fi necesar să se implice în asigurarea unei stabilități într-o societate în continuă mișcare și 

transformare. Premisele fac referire atât la aspectele tradiționale, cât și la elementele de noutate 

care, împreună, pot conduce la o mai bună înțelegere a modului în care se alocă și se utilizează 

fondurile comunitare.  

Aceste premise sunt următoarele:  

1. identificarea  unor  priorități  strategice  de  investiții,  susținute  de  procese  inovative,  

tehnologii  digitale și modernizarea industriei, de o tranziție rapidă spre o economie cu emisii 

reduse de carbon și de lupta împotriva schimbărilor climatic etc; 

                                                           
2 A C A D E M I A  R O M Â N Ă INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE, Politica de 
coeziune și dezvoltare regională în noua perioadă de programare 2021-2027, Daniela Antonescu 
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2. o mai bună adaptare la nevoile regionale: regiunile din sudul și estul Europei vor fi 

beneficiarii cei mai importanți ai politicii de coeziune, alături de alte categorii de regiuni grupate 

pe aceleași tipare ca și în perioada actuală de programare. 

Fondul de coeziune (FC) –VNB/cap de locuitor < 90% din media UE-27 >13% 

Finanțare prin FEDR în regiunile mai puțin dezvoltate 62% 

Finanțare prin FEDR în regiunile de tranziție 14% 

Finanțare prin FEDR în regiunile dezvoltate 11% 

Total 100% 

Cota din FEDR și FC pentru regiunile mai puțin dezvoltate 75% 

                                                      Sursa: Comisia Europeană 

3. stabilirea  unor  norme  mai  clare,  mai  puține,  mai  concise și a unui  cadru  mai  flexibil  

de  accesare  a  fondurilor comunitare. Se va continua procesul de reducere a complexității 

normelor și a  birocrației  inițiat în actuala perioadă de programare, de asemenea, crearea unui 

cadru unic de reglementare pentru toate fondurile comunitare. 

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

modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a UE și una dintre cele mai 

tangibile expresii ale solidarității. Viitoarea politică regională va avea un număr de cinci 

obiective tematice, astfel: 

Obiectivul  1 Europa mai  inteligentă ,prin  inovare,  digitalizare,  transformare  economică 

și  susținerea întreprinderilor mici și mijlocii; 

Obiectivul 2 Europa mai verde, cu emisii reduse de carbon, prin punerea în aplicare a 

Acordului de la Paris și prin investiții în tranziția energetică, surse 

regenerabile și combaterea schimbărilor climatice; 

Obiectivul 3 Europa mai conectată, prin transport strategic și rețele digitale; 

Obiectivul  4 Europa mai socială,  care  îndeplinește  obiectivele  Pilonului european  al  

drepturilor  sociale și susține locurile de muncă de calitate, învățământul, 

competențele, incluziunea socială și accesul egal la servicii medicale; 

Obiectivul  5 Europa mai  apropiată  de  cetățeni,  prin sprijinirea  strategiilor  de  

dezvoltare  plasate  sub responsabilitate locală și dezvoltarea urbană durabilă 
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Pentru obiectivele 1 și 2 Statele Membre vor aloca 65 % – 85 % din resursele FEDR și 

ale Fondului de coeziune, în funcție de prosperitatea relativă a statelor membre. În cazul 

României, 35% din resursele totale vor fi alocate pentru obiectivul de politică 1 și cel puțin 30% 

pentru obiectivul de politică 2. 

De subliniat este faptul că noul cadru propune o abordare mai personalizată a dezvoltării 

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

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

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

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

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

sprijin special de la UE. Politica de coeziune continuă să sprijine strategiile de dezvoltare 

conduse la nivel local și să autonomizeze gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. 

Crește și dimensiunea urbană a politicii de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării 

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

dedicat autorităților urbane, sub denumirea Inițiativa urbană europeană. 

În perioada 29 – 30 mai 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul 

legislativ privind Politica de Coeziune (PC) 2021-2027. Acesta cuprinde3: 

• Regulamentul privind prevederile comune (CPR); 

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

• Regulamentul privind cooperarea teritorială;  

• Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; 

• Regulamentul privind „Fondul social european plus” (FSE+). 

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). 

                                                           
3 http://regio-adrcentru.ro/obiective-de-politica-ue/ 
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1.4.2.  Context naţional, regional şi local 
Strategia de dezvoltare locală a comunei Feleacu este elaborată având în vedere noile 

abordări ale Uniunii Europene privind modul de gestionare a instrumentelor structurale în 

cadrul regiunilor de la nivel comunitar. 

Elaborarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Feleacu are în vedere corelarea cu 

strategiile şi politicile existente la nivel naţional după cum urmează: 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE TERITORIALĂ A ROMÂNIEI- România policentrică 

2035 

Obiective generale:  

• OG.1 Asigurarea unei integrări funcţionale a teritoriului naţional în spaţiul european 

prin sprijinirea interconectării eficiente a reţelelor energetice, de transporturi și 

broadband; 

• OG.2 Creșterea calității vieții prin dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitară și a 

serviciilor publice în vederea asigurării unor spaţii urbane şi rurale de calitate, 

atractive şi incluzive; 

• OG.3 Dezvoltarea unei reţele de localităţi competitive şi coezive prin sprijinirea 

specializării teritoriale și formarea zonelor funcționale urbane; 

• OG.4 Protejarea patrimoniului natural și construit şi valorificarea elementelor de 

identitate teritorială; 

• OG.5 Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a proceselor de dezvoltare 

teritorială. 

PLANUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII ȘI RELANSARE ECONOMICĂ4 

Modelul de dezvoltare economică din ultimii ani, bazat pe stimularea consumului, a neglijat 

programele de investiții publice în proiectele majore de infrastructură de transport, energie, 

sănătate, educație, dezvoltare locală, agricultură, mediu și sport. 

                                                           
4 
https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Eco
nomic%C4%83.pdf  

https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Economic%C4%83.pdf
https://gov.ro/fisiere/programe_fisiere/Planul_Na%C8%9Bional_de_Investi%C8%9Bii_%C8%99i_Relansare_Economic%C4%83.pdf
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Se impune astfel o regândire a priorităților/obiectivelor din aceste domenii, cu asigurarea 

finanțării necesare în următoarea perioadă, respectiv, implementarea adecvată a unor măsuri 

pe termen scurt, mediu și lung. 

Infrastructura de transporturi: 

Guvernul României va urmări prioritar realizarea a patru obiective de conectivitate pentru 

infrastructura de transporturi, astfel încât, să se asigure legături rapide între: Marea Neagră-

Muntenia-Transilvania-Europa Centrală; Europa de Sud-Est-Muntenia- Moldova-Europa de 

Nord-Est; Moldova-Transilvania; Muntenia-Oltenia-Banat; 

Necesarul total de finanțare pentru realizarea investițiilor sectoriale pentru toate tipurile de 

infrastructură de transport este de 77,9 miliarde de euro. Această sumă se poate asigura în 

următorii zece ani din următoarele surse: fonduri structurale si de coeziune, Connecting 

Europe Facility, fonduri rambursabile, parteneriat public- privat și prin alocări multianuale 

de la bugetul de stat. 

Investiții în infrastructura energetică, economie și mediul de afaceri: 

România are resursele necesare asigurării securității sale energetice și printr-un program de 

investiții publice coerent poate deveni furnizo regional de securitate energetică. Prioritatea 

zero la acest moment este valorificarea potențialului energetic prin investiții în 

infrastructura energetică strategică, utilizând eficient resursele financiare prevăzute în 

programele de investiții ale companiilor naționale și fondurile europene. Prioritățile se vor 

axa pe noi investiții care să asigure creșterea ponderii energiei curate în mixul energetic, 

mărirea procentelor energiilor verzi - eoliene și fotovoltaice- în mixul energiei electrice, 

stocarea la scară mare a energiei electrice etc., cu asigurarea respectării cerințelor Pactului 

Ecologic European. 

Necesarul foarte mare de investiții în infrastructura energetică națională impune o 

diversificare a surselor de finanțare și o utilizare eficientă a noilor oportunități apărute la 

nivelul Uniunii Europene. Așadar, programele de investiții vor fi susținute din bugetele de 

investiții proprii ale 
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companiilor, la care se adaugă fonduri europene nerambursabile, fondul de modernizare, 

fondurile disponibilile în cadrul Pactului Ecologic European, precum și fonduri 

rambursabile. 

Infrastructura de sănătate: 

După foarte mulți ani de întârziere în care ar fi trebuit demarată construirea a 8 spitale 

regionale la nivel național și a unui spital metropolitan în Municipiul București, Guvernul a 

reușit să semneze într-un timp record contractele pentru construirea primelor 3 spitale 

regionale, cu o valoare totală de 1,64 miliarde de euro: Spitalul Regional de Urgență Cluj, 

Spitalul Regional de Urgență Iași, Spitalul Regional de Urgență Craiova. 

Complementar efortului investițional în infrastructura națională de sănătate, Guvernul va 

acorda o atenție specială susținerii modernizării infrastructurii de servicii medicale la nivel 

local. Astfel, cu ajutorul programelor de investiții derulate la nivelul Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării și Administrației, finanțate prioritar din fonduri europene 

nerambursabile, Guvernul a programat, pentru perioada 2021- 2027, un buget de 

aproximativ 17,5 miliarde de lei pentru următoarele categorii de investiții la nivelul 

serviciilor medicale furnizate la nivelul comunităților locale: construirea/modernizarea a 

1.450 de centre medicale în mediul rural, din totalul de 2.000 de centre necesare la nivelul 

întregii țări; reabilitarea a 25 de spitale județene; reabilitarea a 110 de spitale orășenești. 

Infrastructura pentru educație: 

Obiective 

Modernizarea unităților școlare și asigurarea utilităților necesare, în vederea obținerii 

autorizațiilor sanitare de funcționare; 

Construirea de noi școli/spații de învățământ, ca urmare a necesității încadrării în noile 

norme privind numărul de elevi per clasă; 

Asigurarea de dispozitive electronice cu conexiune la Internet pentru elevii din mediile 

defavorizate și pentru cadre didactice; 
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Digitalizarea de resurse educaționale și a managementului școlarității pentru facilitarea 

activităților didactice în școală și on-line; 

Asigurarea echipamentelor / dotărilor necesare cabinetelor / laboratoarelor / atelierelor 

școlare, în special pentru învățământul profesional și tehnic; 

Asigurarea mijloacelor de transport necesare deplasării la școală a elevilor din zone izolate; 

Reabilitarea/construcția de spații universitare moderne care să asigure condiții optime de 

studiu și o calitate a vieții de student la standarde ridicate; 

Dotarea instituțiilor de învățământ superior cu echipamente performante care să contribuie 

la creșterea competitivității universităților românești. 

Crearea unor rețele regionale de infrastructură de cercetare-dezvoltare –inovare care să 

ofere acces la echipamente tuturor cercetătorilor din institutele CDI și din universități; 

Asigurarea de conexiuni de date pentru instituțiile de cercetare din România, pentru 

universități, școli și licee, spitale universitare, biblioteci, muzee și instituții culturale; 

Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordinate la nivel naţional şi racordate la reţele 

europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații 

științifice și baze de date europene și internaționale; 

Asigurarea condițiilor necesare continuării și finalizării proiectelor majore de cercetare, cu 

finanțare și participare națională și pan-europeană (Extreme Light Infrastructure –Nuclear 

Physics ELI ș.a.); 

Dezvoltarea unui pachet de programe privindlimitarea efectelor pandemiei de coronavirus. 

Investiții în dezvoltarea locală: 

În condițiile în care autoritățile administrației publice locale din cele mai multe unități 

administrativ-teritoriale nu dispun de resurse bugetare proprii pe care să le aloce proiectelor 
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esențiale de investiții, Guvernul își asumă realizarea unui amplu pachet de măsuri 

investiționale care vizează creșterea calității vieții în toate comunitățile locale din România. 

- Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare 

Programele de asigurare a accesului populației la utilități de bază ar fi trebuit să fie 

încheiate de mulți ani în România. În prezent, sute de localități nu au asemenea rețele, nici 

măcar parțial. De aceea, Guvernul alocă pentru perioada 2021-2027 un buget de cca. 8 

miliarde de lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare. Vor fi, astfel, finanțate nu 

mai puțin de 750 de proiecte, dintre care 600 în mediul rural și 150 în mediul urban. Tot în 

acest domeniu vor fi realizate investiții cu privire la 500 de microstații de tratare, fose 

septice și sisteme alimentare cu apă, cu o valoare de 250 milioane de lei, care vor deservi 

toate categoriile de utilizatori. 

- Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale 

În condițiile în care 70% dintre drumurile județene sau drumurile de interes local se află 

într-un stadiu avansat de degradare, Guvernul își asumă ca în perioada 2021-2027 să 

reabiliteze și să modernizeze cca. 20.000 km de drumuri locale, cu o valoare de aproximativ 

20 de miliarde de lei și 7.000 de km de drumuri județene, dintr-un total de 20.000 km 

nemodernizați, pentru care se vor aloca 12 de miliarde lei. 

- Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale 

În anul 2018, numai 945 dintre unitățile administrativ- teritoriale din România, 

reprezentând 29,7% din total, aveau rețele de distribuție de gaze naturale pentru populație. 

În mediul rural, doar 697 comune, reprezentând 24,3% din total, aveau acces la rețele de 

gaze naturale, comparative cu mediul urban unde rata de accesibilitate era de 77,7%, adică 

în 248 municipii și orașe. Suma necesară pentru extinderea și înființarea de noi rețele 

inteligente de gaze naturale, în scopul racordării a 70% dintre locuințe la această utilitate 

esențială, este de 9,6 miliarde de lei, din care cca. 1 miliard de euro va fi asigurat în cadrul 

financiar multianual 2021 – 2027. 

- Cadastrare sistematică 



             Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 
 

16 

 

Întârzierile foarte mari înregistrate în programul socio-profesionale de cadastrare 

sistematică a imobilelor din România, împiedică, în primul rând, o simplificare a 

procedurilor administrative aferente. De asemenea, în condițiile în care în perioada 2016-

2019 acest domeniu a fost puternic subfinanțat, Guvernul va aloca în perioada 2021-2027 

un buget de 1,2 miliarde de euro pentru realizarea cadastrului sistematic a 15,5 milioane de 

ha de teren, dintr-o suprafață totală de 21,8 milioane de ha încă necadastrată. Un buget de 

400 milioane de euro va fi alocat pentru cadastrarea urbană a celor 319 municipii și orașe. 

- Strategia de renovare, termoficare și reabilitare energetică și de reabilitare a 

clădirilor cu risc seismic 

În scopul creșterii gradului de confort și de siguranță a cetățeanului, urmărind ca prin 

investiții de eficiență energetică să se ajungă la scăderea cheltuielilor legate de încălzire, 

precum și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, Guvernul programează pentru 

perioada 2021-2027 investiții de aproximativ 9,65 miliarde de lei pentru următoarele tipuri 

de investiții: Reabilitarea termică a 45.000 de clădiri, cu o valoare estimată de 8 miliarde de 

lei; Consolidarea la nivel național a 300 de imobile cu risc seismic ridicat, cu o valoare 

estimată de 1 miliard de lei; Susținerea Programului Național de Termoficare prin 

finanțarea investițiilor de modernizare a infrastructurii de termoficare în 15 unități 

administrativ teritoriale, cu o valoare totală de 650 milioane de lei. 

Infrastructura agricolă și de irigații: 

Lipsa investițiilor în infrastructura națională de irigații din ultimii ani a condus la efectele 

dramatice asupra culturilor din acest an. Agricultura are nevoie acum de o abordare 

strategică, iar în absența adoptării unor măsuri urgente se poate ajunge la propagarea 

rezultatelor negative, care vor afecta securitatea alimentară pe termen lung. Planul propune 

o serie de investiții rapide, pe termen scurt, în proiectele din Programul Național de 

Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații, și un set de investiții pe termen mediu și 

lung. 

Investiții de mediu: 
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Obiective 

Continuarea proiectelor lansate în anii precedenți și demararea altor programe sectoriale; 

Utilizarea eficientă a resurselor financiare externe nerambursabile în domeniul protecției 

mediului și al reducerii gazelor cu effect de seră; 

Stimularea achiziției de echipamente și vehicule puțin poluante. 

Infrastructura sportivă: 

Investițiile în dezvoltarea infrastructurii sportive însumează 13,5 miliarde de lei pentru 

perioada 2021-2027 și vizează atât realizarea de obiective pentru susținerea sportului de 

performanță, cât și revitalizarea sportului de masă, în special pentru copii și tineri. Astfel, în 

orizontul de timp 2021-2027 sunt programate următoarele obiective de investiții: 

Sport de performanță: 

construirea a 12 complexuri sportive cu o capacitate cuprinsă între 3.000-30.000 de locuri, 

cu o valoare totală a investițiilor de 3,5 miliarde de lei; 

construirea a 8 bazine olimpice, cu o valoare de 1 miliard de lei; 

construirea a 5 săli polivalente, cu o capacitate cuprinsă între 5.000-16.000 de locuri, cu o 

valoare totală de 1,2 miliarde de lei; 

realizarea a 5 patinoare artificiale pentru competiții, în valoare totală de 300 milioane de lei. 

Sport de masă: 

construirea a 250 săli de sport școlare, cu o valoare estimată de 3 miliarde de lei; 

construirea a 45 bazine didactice, cu o valoare estimată de 700 milioane de lei; 

construirea a 400 baze sportive, cu o valoare estimată de 1,8 miliarde de lei; 
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construirea a 10 centre sportive de performanță pentru sporturi olimpice, care să cuprindă 

săli de antrenament, școală, internat, cantină, școală de antrenori, centru medical, cu o 

valoare estimată de 2 miliarde  de lei. 

ACORDUL DE PARTENERIAT 2021-2027- (primul draft  publicat  de către Ministerul 

Fondurilor Europene) 

• Obiectivul de Politică 1-O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări   

economice inovatoare și inteligente; 

• Obiectivul de Politică 2 -O  Europă  mai  ecologică, cu   emisii   scăzute   de carbon   

prin   promovarea tranziției  către  o  energie nepoluantă  și Justă,   a investițiilor    

verzi    și albastre,     a     economiei circulare,  a  adaptării  la schimbările  climatice  

și  a prevenirii   și   gestionării riscurilor; 

• Obiectivul de Politică 3 -O  Europă  mai  conectată prin dezvoltarea mobilității și a 

conectivității TIC regionale; 

• Obiectivul de Politica4 –O Europă mai socialăprin implementarea    Pilonului 

european   al   drepturilor sociale; 

• Obiectivul de Politica 5 –O Europă mai aproape de cetățeniprin promovarea 

dezvoltării   durabile   și integrate a zonelor urbane,   rurale   și   de coastă și a 

inițiativelor locale. 

PLANUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST 2021-20275 

Planul de dezvoltare regional (PDR) este principalul document de planificare elaborat la  

nivel regional şi reflectă politicile de dezvoltare relevante la nivel naţional în raport cu nevoile 

specifice la nivel de regiune, dar şi cu direcţiile strategice de politică ale celorlalţi principali 

finanţatori ai programelor de dezvoltare aferente regiunii respective. PDR Nord-Vest este un 

document cu caracter general, cu principii directoare, care vor ghida programele prin 

intermediul cărora se vor finanța proiecte în regiunea Nord-Vest, în perioada 2021-2027. 

PDR urmărește creşterea inteligentă și sustenabilă a economiei regionale, valorificând 

diversitatea locală și stimulând inovarea, în vederea diminuării disparităţilor intra şi inter-

regionale dar şi creşterea standardului de viaţă.  

Obiectiv general: 

                                                           
5 https://www.nord-vest.ro/wp-content/uploads/2021/02/PDR-NV-2021-2027-versiunea-feb-2021.pdf 
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• Creşterea inteligentă și sustenabilă a economiei regionale, valorificând diversitatea 

locală și stimulând inovarea, în vederea diminuării disparităţilor intra şi inter-

regionale şi creşterea standardului de viaţă.de viaţă. 

Obiective specific: 

• Obiectivul specific 1: Economie competitivă, bazată pe inovare și digitalizare; 

• Obiectivul specific 2:Capital uman și social dezvoltat; 

• Obiectivul specific 3:Cadru de viață sustenabil, autentic și atractiv; 

• Obiectivul specific 4:Mediu natural valorificat responsabil; 

• Obiectivul specific 5: Conectivitate fizică și digitală ridicată. 

             PROGRAMUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2021-2027 

La 1 iunie 2018, Comisia Europeană a prezentat câteva propuneri legislative privind 

politica agricolă comună (PAC) dincolo de anul 2020. Scopul este ca PAC să devină mai ușor 

adaptabilă la provocări actuale și viitoare precum schimbările climatice și reînnoirea 

generațiilor, sprijinind în același timp fermierii europeni și competitivitatea agriculturii. 

În cadrul Planului Național Strategic PAC post 2020, Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale a publicat analiza SWOT a Planului Național Strategic 2021 – 2027, 

analiză supusă în acest moment consultării. 

Elaborarea Planurilor Naționale Strategice se bazează pe analiza SWOT (supusă consultării), 

analiza nevoilor și strategia intervenției, conform draftului de regulament la Parlamentului 

European și al Consiliului pentru elaborarea Planurilor Strategice. 

Analiza nevoilor este structurată pe 3 obiective generale, împărțite pe 9 obiective strategice 

și un obiectiv transversal, după cum urmează: 

Obiectiv general:  

• Promovarea unui sector agricol inteligent, rezilient și diversificat, care să asigure 

securitatea alimentară. 

Obiective specifice: 
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• Obiectiv specific 1. Sprijinirea veniturilor agricole viabile și a rezilienței în întreaga 

Uniune pentru sporirea securității alimentare 

• Obiectiv specific 2. Consolidarea orientării către piață și creșterea competitivității 

• Obiectiv specific 3. Îmbunătățirea poziției fermierilor în lanțul valoric 

Obiectiv general: 

• Consilidarea acțiunilor de protejare a mediului și a celor împotriva schimbărilor 

climatice și contribuția la obiectivele Uniunii Europene în materie de mediu și climă 

Obiective specifice: 

• Obiectiv specific 4. Contribuția la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, 

precum și la energia durabilă 

• Obiectiv specific 5. Promovarea dezvoltării durabile și a gestionării eficiente a 

resurselor naturale, cum ar fi apa, aerul și solul 

• Obiectiv specific 6. Contribuția la protejarea biodiversității, îmbunătățirea serviciilor 

ecosistemice și conservarea habitatelor și a peisajelor 

Obiectiv general: 

• Consolidarea structurii socio-economice a zonelor rurale 

Obiective specifice: 

• Obiectiv specific 7. Atragerea și susținerea tinerilor agricultori și facilitarea 

dezvoltării afacerilor în zonele rurale 

• Obiectiv specific 8. Promovarea ocupării forței de muncă, a creșterii, a incluziunii 

sociale și a dezvoltării locale în zonele rurale, inclusiv a bioeconomiei și a silviculturii 

durabile 

• Obiectiv specific 9. Îmbunătățirea răspunsului agriculturii UE la cerințele societății 

privind alimentația și sănătatea, inclusiv alimente sigure și nutritive, produse într-un 

mod sustenabil, precum și deșeuri alimentare și bunăstarea animalelor 



             Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 
 

21 

 

În PNDR, România va avea alocați 6,7 miliarde de euro, în scădere de la 8,12 miliarde 

de euro, în prezent, conform propunerii Comisiei Europene. 

Aici, ca și în prezent, tot Ministerul Agriculturii va gestiona programul, prin Autoritatea 

de management PNDR și prin Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură (APIA). 

În PNDR vor intra banii din Fondul European de Dezvoltare Rurală al Uniunii Europene, din 

care sunt acordate finanțări nerambursabile fermierilor, antreprenorilor IMM cu afaceri non-

agricole la sate, autorităților locale din mediul rural pentru lucrări de infrastructură. 

PNDR nu intră în arhitectura instituțională a Fondurilor Europene și de Investiții (FESI), 

propusă de Ministerul Fondurilor Europene, acest program nefiind inclus în coordonarea 

generală a MFE. 

În schimb, vor crește alocările destinate României pentru plățile directe la hectar, FEGA, 

gestionate de APIA, de la 11,2 miliarde de euro la 13,3 miliarde de euro, conform propunerii 

Comisiei Europene. Nici acești bani nu intră în arhitectura instituțională propusă de MFE, 

pentru că nu sunt fonduri FESI, ci FEGA - Fondul European de Garantare Agricolă. 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL NORD-VEST 2021-20276 

• Axa Prioritară 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 

dinamice – 284,251 mil euro. 

           Obiective specifice: 

- Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 

avansate; 

- Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor; 

- Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor; 

- Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție 

industrială și antreprenoriat 

• Axa prioritară 2 : O regiune cu orașe smart – 138,284 mil euro 

     Obiective specifice: 

                                                           
6 https://www.nord-vest.ro/wp-content/uploads/2020/10/POR-NV-2021-2027-29sept20-draft1-1.pdf 
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- Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor 

și al guvernelor; 

• Axa Prioritară 3 : O regiune cu orașe prietenoase cu mediul – 555,695 mil euro 

Obiective specifice: 

- Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră 

- Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 

- Promovarea mobilității urbane multimodale sustenabile 

• Axa Prioritară 4 : O regiune accesibilă – 204,979 mil euro 

Obiective specifice: 

- Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser 

Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale durabile, reziliente 

în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, inclusiv 

îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere 

• Axa Prioritară 5 : O regiune educată – 102,093 mil euro 

Obiective specifice: 

- Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii 

• Axa Prioritară 6 : O regiune atractivă – 98,951 mil euro 

Obiective specifice: 

- Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local 

și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele urbane; 

- Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la nivel local 

și a patrimoniului cultural, turismului și securității înafara  zonelor urbane; 

• Asistență tehnică. 

Obiective specifice: 

- Creșterea capacității beneficiarilor 

- Asigurarea funcționării sistemului de management 
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PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2021 – 2027 (POCU) 

În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memorandumul), 

Ministerul Fondurilor Europene va asigura funcția de Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Capital Uman 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul Acordului de 

Parteneriat negociat cu Comisia Europeană. 

Programul Operaţional Capital Uman 2021-2027 este un document strategic de programare 

care acoperă domeniile ocuparea forței de muncă și educație și formare profesională 

obiectivul acestuia fiind de a contribui la Strategia programului, luând în considerare 

obiectivele și prioritățile specifice tematice selectate în funcție de nevoile naționale, regionale 

şi locale.  

Programul Operaţional Capital Uman 2021-2027 ce face obiectul negocierii cu Comisia 

Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun 2021-

2027 şi al Regulamentelor fondurilor europene aferente. 

Programul Operaţional Capital Uman 2021-2027 nu prezintă conexiune cu alt program 

operațional pe același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi 

identificate legături orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la 

același nivel – Program Operațional Regional, Programul Operațional Combaterea Sărăciei, 

Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare.  

În perioada de programare 2021 – 2027, Programul Operațional Capital Uman va cuprinde 9 

axe prioritare, după cum urmează: 

• Axa prioritară 1. Valorificarea potențialului tinerilor pe piața muncii 

Obiective specifice:  

- Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și 

grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea 

angajării pe cont propriu și a economiei sociale; 

• Axa prioritară 2. Prevenirea părăsirii timpurii a școlii și creșterea accesului și a 

participării grupurilor dezavantajate la educație și formare profesională 

Obiective specifice: 

- Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 

incluziunii, precum și completarea studiilor, precum și a absolvirii acestora, 

în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea 
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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 

• Axa prioritară 3. Creșterea calității și asigurarea echității în sistemul de educație și 

formare profesională    

Obiective specifice: 

- Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și 

formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, 

inclusiv a competențelor digitale 

- Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 

incluziunii, precum și completarea studiilor, 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 

• Axa prioritară 4. Adaptarea ofertei de educație și formare profesională la dinamica 

pieței muncii și la provocările inovării și progresului tehnologic   

Obiective specifice: 

- Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și 

formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, 

inclusiv a competențelor digitale 

• Axa prioritară 5. Creșterea accesibilității, atractivității și calității învățământului 

profesional și tehnic 

Obiective specifice: 

- Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 

incluziunii, precum și completarea studiilor, 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 
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rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru 

toți 

• Axa prioritară 6.  Creșterea accesului pe piața muncii pentru toți 

Obiective specifice: 

- Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și 

grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea 

angajării pe cont propriu și a economiei sociale; 

• Axa prioritară 7.  Antreprenoriat și economie socială    

Obiective specifice: 

- Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în 

căutarea unui loc de muncă, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată și 

grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoanele inactive, prin promovarea 

angajării pe cont propriu și a economiei sociale; 

• Axa prioritară 8. Susținerea reformelor pe piața muncii în acord cu dinamica pieței 

muncii   

Obiective specifice: 

- Modernizarea institutiilor si a serviciilor pietei muncii pentru a evalua si 

anticipa necesarul de competente si a asigura asistenta personalizata si in timp 

real urmarind asigurarea medierii/plasarii (matching), tranzitiei si a mobilitatii 

fortei de munca 

• Axa prioritară 9.  Consolidarea participării populației în procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții pentru facilitarea tranzițiilor și a mobilității (prioritate comună 

Educație/Ocupare) 

Obiective specifice:  

- Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și 

formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe cheie, 

inclusiv a competențelor digitale 

- Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 

incluziunii, precum și completarea studiilor, 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 
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profesională și până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în 

rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scop educațional pentru 

toți 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI 2021 – 2027 

(POCS) 

În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memorandumul), 

Ministerul Fondurilor Europene va asigura funcția de Autoritate de Management pentru 

Programul Operațional Reducerea Sărăciei 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul 

Acordului de Parteneriat negociat cu Comisia Europeană. 

Programul Operaţional Reducerea Sărăciei 2021-2027 este un document strategic de 

programare care acoperă domeniul incluziunii sociale si al Dezvoltării Locale plasate sub 

Responsabilitatea Comunității (DLRC) obiectivul acestuia fiind de a contribui la Strategia 

programului, luând în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice selectate în 

funcție de nevoile naționale, regionale şi locale.  

Programul Operațional Reducerea Sărăciei 2021-2027, care face obiectul negocierii cu 

Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic 

comun 2021-2027 şi al Regulamentelor fondurilor europene aferente. 

În perioada de programare 2021 – 2027, Programul Operațional Reducerea Sărăciei va 

cuprinde 8 axe prioritare, după cum urmează: 

• Axa prioritară 1. Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunitatii 

(intervenții  adresate grupurilor de acțiune locală) – OP 4 

Obiective specifice: 

- Sporirea eficienței piețelor forței de muncă și facilitarea accesului la locuri de 

muncă de calitate prin dezvoltarea inovării și a infrastructurii sociale; 

- Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii; 

- Îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a 

migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă 

asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

- Asigurarea accesului egal la asistență medicală prin dezvoltarea 

infrastructurii, inclusiv la asistență medicală primară; 
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• Axa Prioritară 2. Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității – OP 5 

Obiective specifice: 

- Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al mediului, 

a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane 

• Axa prioritară 3. Comunităti marginalizate  

Obiective specifice: 

- Promovarea integrării socio-economice 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; 

- Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a 

comunităților marginalizate, cum ar fi romii  

- Îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a 

migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă 

asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

• Axa prioritară 4. Reducerea disparitătilor între copiii în risc de săracie și/sau 

excluziune socială și ceilalți copii   

Obiective specifice: 

- Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii; 

- Favorizarea incluziunii active pentru a promova egalitatea de șanse și 

participarea activă și a îmbunătăți capacitatea de inserție profesională; 

- Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și 

formare 

- Promovarea integrării sociale a persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de 

excluziune socială, inclusiv a persoanelor celor mai defavorizate și a copiilor; 
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• Axa prioritară 5. Servicii pentru persoane vârstnice   

Obiective specifice: 

- Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; modernizarea 

sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție 

socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității 

sistemelor de sănătate, a serviciilor de îngrijire pe termen lung 

• Axa prioritară 6.  Sprijin pentru persoanele cu dizabilități 

Obiective specifice: 

- Favorizarea incluziunii active prin promovarea egalității de șanse și a 

participării active, precum și prin îmbunătățirea angajabilității 

- Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; modernizarea 

sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție 

socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității 

sistemelor de sănătate, a serviciilor de îngrijire pe termen lung. 

- Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii; 

• Axa prioritară  7. Sprijin pentru grupuri vulnerabile 

Obiective specifice: 

- Îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a 

migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă 

asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

- Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile incluziunii în 

educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii; 

- Îmbunătățirea integrării socioeconomice a comunităților marginalizate, a 

migranților și a grupurilor dezavantajate prin măsuri integrate care să includă 

asigurarea de locuințe și servicii sociale; 

- Creșterea accesului egal la servicii de calitate si sustenabile; modernizarea 

sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție 

socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a adaptabilității 

sistemelor de sănătate, a serviciilor de îngrijire pe termen lung 
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• Axa prioritară 8. Ajutorarea persoanelor defavorizate 

Obiective specifice: 

- Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență 

materială de bază persoanelor cele mai defavorizate, inclusiv prin măsuri de 

acompaniere 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL DEZVOLTARE DURABILĂ 2021 – 2027 (PODD) 

În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memorandumul), 

Ministerul Fondurilor Europene va asigura funcția de Autoritate de Management pentru 

Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul 

Acordului de Parteneriat negociat cu Comisia Europeană. 

Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 este un document strategic de 

programare care acoperă domeniile energie (eficiență energetică, regenerabile, transport 

energie) și mediu (deșeuri, apă/apă uzată, biodiversitate, situri contaminate, aer, riscuri 

(sistemice naționale, eroziune costieră), obiectivul acestuia fiind de a contribui la Strategia 

programului, luând în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice selectate în 

funcție de nevoile naționale, regionale şi locale.  

Programul Operaţional Dezvoltare Durabilă 2021-2027 ce face obiectul negocierii cu 

Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic 

comun 2021-2027  şi al Regulamentelor fondurilor europene aferente. 

În perioada de programare 2021 – 2027, Programul Operațional Dezvoltare Durabilă va 

cuprinde 4 axe prioritare, după cum urmează: 

• Axa prioritară 1. Tranzitie energetică bazată pe eficiență energetică, emisii reduse,  

sisteme inteligente de energie, rețele si soluții de stocare 

Obiective specifice: 

- Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră 

- Dezvoltarea de sisteme inteligente de energie, rețele și stocare în afara TEN-

E. 

• Axa Prioritară 2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o 

economie circulara 

Obiective specifice: 

- Promovarea managementului durabil al apei 
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- Promovarea tranziţiei către o economie circulară. 

• Axa Prioritară 3. Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea 

calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate 

Obiective specifice: 

- Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 

• Axa Prioritară 4. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 

gestionarea riscurilor 

Obiective specifice:  

- Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a 

rezilienței în urma dezastrelor 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CREȘTERE INTELIGENTĂ ȘI DIGITALIZARE 2021 

– 2027 (POCID) 

În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memorandumul), 

Ministerul Fondurilor Europene va asigura funcția de Autoritate de Management pentru 

Programul Operaţional Creștere Inteligentă și Digitalizare 2021-2027, aspecte reflectate şi în 

cadrul Acordului de Parteneriat negociat cu Comisia Europeană. 

Programul Operaţional Creștere Inteligentă și Digitizare 2021-2027 este un document 

strategic de programare care acoperă domeniile Cercetare, Dezvoltare, Inovare (CDI) și 

Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC), obiectivul acestuia fiind de a contribui la 

Strategia programului, luând în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice 

selectate în funcție de nevoile naționale, regionale şi locale.  

Programul Operaţional Creștere Inteligentă și Digitizare 2021-2027 ce face obiectul 

negocierii cu Comisia Europeană, va fi implementat în conformitate cu prevederile cadrului 

strategic comun 2021-2027  şi al Regulamentelor fondurilor europene aferente. 

În perioada de programare 2021 – 2027, Programul Operațional Creștere Inteligentă și 

Digitizare va cuprinde 6 axe prioritare, după cum urmează: 

• Axa prioritară 1. Creșterea competitivității economice prin cercetare și dezvoltare  

Obiective specifice: 

- Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 

avansate 

• Axa Prioritară 2. Dezvoltarea unei rețele de mari infrastructuri de CDI  
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Obiective specifice: 

- Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 

avansate 

• Axa Prioritară 3. Creșterea competitivității economice prin digitalizare 

Obiective specifice: 

- Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor  

• Axa Prioritară 4. Dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă 

Obiective specifice:  

- Îmbunătățirea conectivității digitale 

• Axa Prioritară 5. Instrumente financiare 

Obiective specifice: 

- Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 

avansate și creșterii și competitivității IMM-urilor 

• Axa Prioritară 6. Creșterea capacității administrative 

Obiective specifice: 

- Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție 

industrială și antreprenoriat 

STRATEGIA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTRACOMUNITARĂ ZONA 

METROPOLITANĂ CLUJ 

Printre obiectivele principale ale ADI ZMC se numără7: 

Dezvoltarea accelerată a infrastructurii la standarde europene – prin obținerea de granturi UE 

pentru : 

- Infrastructura de acces (rutier – centuri de ocolire și autostradă, aerian – 

dezvoltarea aeroportului, feroviar – modernizare și dezvoltare, introducerea 

trenurilor rapide) 

- Utilități esențiale (apă, canalizare/ epurare, salubritate, gaze naturale) 

- Eficiență energetică 

Creșterea competitivității economice prin: 

- Atragerea de investitori strategici 

- Creșterea capacității antreprenoriale 

- Stimularea concentrării de întreprinderi de marcă și tradiție 

                                                           
7 https://www.cjcluj.ro/proiecte.php?id=57  

https://www.cjcluj.ro/proiecte.php?id=57
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- Valorificarea superioară a potențialului turistic – balnear, cultural, montan, 

agroturismul, turismul cinegetic, etc. 

- Stimularea potențialului inovativ și competitiv al sectorului economic 

Dezvoltarea resurselor umane și educația: 

- Programe de training, educație continuă 

- Învățământ și cercetare  

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL LIDER CLUJ8 

Parteneriatul Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Lider Cluj este constituit din 9 UAT din 

Județul Cluj (Aiton, Băișoara, Ciurila, Feleacu, Iara, Petreștii de Jos, Ploscoș, Tureni, Valea 

Ierii), dintre care 5 UAT din Zona Metropolitană Cluj-Napoca (Aiton, Ciurila, Feleacu, 

Petreștii de Jos, Tureni). 

În urma analizei cantitative și calitative a particularităților teritoriului s-a concluzionat: 

- Faptul că deținem o infrastructură la scară mică deficitară, precum și o 

planificare teritorială, amenajare teritorială și dezvoltare urbanistică deficitare 

–problematică adresată în cadrul măsurii M1/6B Dezvoltarea Teritorială, 

Administrativă și Comunitară; 

- Faptul că accesibilitatea și calitatea serviciilor educaționale și medicale 

precum și capacitatea de adresare a nevoilor grupurilor vulnerabile este 

deficitară - problematică adresată în cadrul măsurii M2/6B Creșterea 

Accesibilității și Calității Serviciilor de Educație și Sănătate, M3/6B 

Înființarea Serviciilor Sociale și Integrarea Minorităților Locale; 

- Faptul că deținem o populație activă angrenată preponderant în sectorul 

agricol dar a cărei racordare la tendințele comunitare și cerințele naționale, a 

cărei capacitate managerială, a cărei culturi antreprenoriale, a cărei orientări 

spre piață este deficitară – problematică adresată în cadrul măsurii M4/1A 

Transferarea Cunoștințelor în Sectorul Agricol și Forestier și M5/3A 

Stimularea Asocierilor în Sectorul Agricol și Forestier și M8/6A Non-agricol; 

- Faptul că deținem suprafețe mari de terenuri arabile, suprafețe mari de pășuni 

și fânețe, efective mari de animale dar număr redus de producători avizați, 

număr redus de producători certificați, număr redus de produse procesate, 

număr redus de sub-produse procesate, inserție deficitară a produselor pe piață 

                                                           
8 https://gallidercluj.ro/wp-content/uploads/2020/11/SDL-GAL-LIDER-CLUJ-V5.pdf  

https://gallidercluj.ro/wp-content/uploads/2020/11/SDL-GAL-LIDER-CLUJ-V5.pdf


             Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 
 

33 

 

– problematică adresată în cadrul măsurii M6/2A Adresarea Verigilor 

Problematice din Segmentul de Producție a Lanțurilor Valorice Subscrise 

Produselor Agricole de Origine Animală și Non-animală și M7/3A Adresarea 

Verigilor Problematice din Segmentul de Procesare și Comercializare a 

Lanțurilor Valorice Subscrise Produselor Agricole de Origine Animală și 

Non-animală; 

- Faptul că deținem un bogat și variat patrimoniu cultural și natural dar a cărui 

conservare și valorificare este deficitară – problematică adresată în cadrul 

măsurii M9/6B Conservarea și Valorificarea Patrimoniului Cultural și 

Natural. 

În urma prioritizării nevoilor teritoriului, s-a decis concentrarea resurselor pe trei linii 

directoare: 

1. Combaterea Sărăciei Rurale şi Diminuarea Exodului Rural, căreia îi corespund patru 

măsuri: M1/6B, M2/6B, M3/6B; 

2. Stimularea Dezvoltării Economice şi Creșterea Competitivității Rurale căreia îi 

corespund cinci măsuri: M4/1A, M5/3A, M6/2A, M7/3A, M8/6A; 

3. Conservarea Patrimoniului Rural căreia îi corespunde o măsură: M9/6B; 

 

1.5. Contextul pandemiei mondiale cu COVID-19 
 

1.5.1. COVID-19 – Date generale  
COVID-19 este un virus ce face parte din grupul coronavirusurilor, un grup extins de 

virusuri care infectează atât animalele, cât și oamenii. 

Este un coronavirus nou, identificat pentru prima oară în decembrie 2019 într-un focar de 

pneumonie din China (Orasul Wuhan, provincia Hubei). Acest virus nu a fost identificat 

anterior la om. Face parte din familia Coronaviridae, din aceeaşi familie fiind şi virusurile care 

determină Sindromul Respirator Acut Sever (SARS) – identificat în China în 2003 și Sindromul 

Respirator din Orientul Mijlociu (MERS) – identificat în Arabia Saudită în 2012, iar 

caracteristicile epidemiologice sunt similare acestora. 

Pandemia provocată de acest virus impune o povară grea pentru indivizi și societăți și 

pune sub o tensiune severă toate sistemele de îngrijire a sănătății oamenilor. Pe lângă impactul 
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social și uman semnificativ, pandemia de Coronavirus reprezintă un șoc economic major pentru 

UE, răspândirea virusului determinând perturbarea lanțurilor de aprovizionare globale, 

volatilitatea în piețele financiare, șocurile cererii consumatorilor și impactul negativ în 

sectoarele cheie precum călătoriile și turism. 

Aspectul cu implicatii majore este dat de faptul ca pandemia de COVID-19 impune o 

povară grea pentru indivizi și societăți și pune sub o tensiune severă toate sistemele de îngrijire 

a sănătății oamenilor, existand riscul depasirii capacitatii sistemelor de sanatate, asistenta 

sociala, servicii sociale. 

Având în vedere evoluția situației epidemiologice internaționale determinată de 

răspândirea corona virusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 200 de țări, în care, până la finalul 

lunii martie, aproximativ 6 milioane de persoane au fost infectate și aproximativ 350.000 au 

decedat, precum și declararea „Pandemiei” de către Organizația Mondială a Sănătății, la data 

de 11.03.2020, prin Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 a fost instituită 

starea de urgență pe teritoriul României și prelungită prin Decretul Președinteului României 

nr.240/2020.  

În contextul infectării cu coronavirusul SARS- CoV-2 la nivel european și global, 

România este unul din Statele Membre direct afectate de această pandemie. Astfel, la finalul 

lunii mai a anului 2020, pe teritoriul României, au fost confirmate aproximativ 19.000 de cazuri 

de persoane infectate cu virusul COVID – 19, și autoritățile de resort se așteaptă la creșterea 

progresivă a numărului persoanelor afectate. 

Având în vedere riscul de răspândire a infecției cu virusul SARS-CoV-2 la nivel 

comunitar, autoritățile publice cu atribuții în domeniul au luat o serie de măsuri ce au în vedere, 

în principal, asigurarea distanțării sociale. În acest sens prin intermediul ordonanțelor militare 

emise au fost luate măsuri care limitează dreptul la libera circulație a persoanelor. Aceste măsuri 

care au rolul de a preveni răspândirea infecției cu virusul SARS-CoV-2 afectează toate 

persoanele, dar mai ales persoanele aflate în situație de vulnerabilitate și în special persoanele 

vârstnice si persoanele cu dizabilități. În cazul vârstnicilor si a persoanelor cu dizabilități, 

suplimentar vulnerabilității date de vârsta înaintată și respectiv de dizabilitățile fizice sau 

psihice preexistente, limitarea deplasării aduce noi restricții care reduc posibilitățile de 



             Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 
 

35 

 

satisfacere a nevoilor primare: nevoile de hrană, îngrijire medicală, nevoia de medicamente, 

etc. 

1.5.2. Măsuri luate de Comisia Europeană în contextul pandemiei mondiale 
 

Comisia Europeană lucrează pe toate fronturile pentru a stopa răspândirea 

coronavirusului, pentru a sprijini sistemele naționale de sănătate, pentru a proteja și salva vieți 

și pentru a contracara impactul socioeconomic al pandemiei cu măsuri fără precedent, luate atât 

la nivel național, cât și la nivelul UE. 

Comisia va utiliza toate instrumentele de care dispune pentru a atenua consecințele 

pandemiei, în special: 

•Asigurarea aprovizionării sistemelor de sănătate, prin menținerea integrității pieței unice, a 

producției și distribuției de lanțuri valorice; 

•Sprijinirea oamenilor astfel încât veniturile și locurile de muncă să nu fie afectate în mod 

disproporționat și să evite efectele permanente ale acestei crize; 

•Sprijinirea întreprinderilor și asigurarea faptului că lichiditățile sectorului nostru financiar pot 

continua să ajute economia 

•Permiterea statelor membre să acționeze în mod decisiv și coordonat, prin utilizarea 

flexibilității depline a schemelor privind ajutorul de stat și Pactului de stabilitate și de creștere. 

În plan economic, UE mobilizează toare resursele disponibile pentru a răspunde rapid, 

ferm și coordonat la pandemia cauzată de coronavirus. Suma totală mobilizată până în prezent 

este de aproximativ 3,4 mii de miliarde Euro. 
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Sursa: Site-ul oficial al Comisiei Europene 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_ro  

Comisia a prezentat, la 20 mai 2020, orientări pentru politicile economice ale tuturor 

statelor membre ale UE, în contextul pandemiei.  

Recomandările se concentrează pe atenuarea consecințelor grave ale crizei pe termen 

scurt și pe relansarea creșterii economice pe termen scurt și mediu, în conformitate cu 

obiectivele noastre privind tranziția ecologică și transformarea digitală. Ele pun, de asemenea, 

un accent deosebit pe sănătate. 

Comisia a propus un instrument de sprijin temporar pentru atenuarea riscurilor de șomaj 

într-o situație de urgență – SURE – pentru a-i ajuta pe oameni să își păstreze locul de muncă în 

timpul crizei. La 19 mai, Consiliul a adoptat propunerea. Instrumentul va deveni disponibil de 

îndată ce toate statele membre își furnizează garanțiile pentru împrumuturi. 

SURE oferă statelor membre o finanțare în valoare de până la 100 de miliarde EUR, 

acoperind o parte din costurile legate de crearea sau extinderea programelor naționale de șomaj 

tehnic până la 31 decembrie 2022, cu posibilitate de extindere ulterioară. 

În ceea ce privește atenuarea impactului pandemiei asupra ocupării forței de muncă, 

Comisia Europeana precizează ca toți angajații trebuie să fie protejați împotriva șomajului și a 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/overview-commissions-response_ro
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pierderilor de venituri, pentru a evita un efect ulterior permanent. Comisia este pregătită să 

sprijine statele membre în acest sens, promovând, în special, programele de lucru pe termen 

scurt, respectiv programele de perfecționare și recalificare profesională care și-au dovedit 

eficacitatea în trecut. 

De asemenea, Comisia va accelera pregătirea propunerii legislative privind un „Un sistem 

european de reasigurare de șomaj” cu scopul de a sprijini politicile statelor membre de păstrare 

a locurilor de muncă și a competențelor. În plus, inițiativa de investiții privind răspunsul 

împotriva virusului (Corona Response Investment Initiative) va facilita mobilizarea Fondului 

social european, un fond destinat sprijinirii angajaților și asistenței medicale. 

Sunt necesare măsuri specifice pentru a atenua impactul asupra ocupării forței de muncă 

pentru angajații din sectoarele economice cel mai puternic afectate, îndeosebi atunci când 

producția /desfacerea este întreruptă. UE este pregătită să sprijine statele membre în atenuarea 

impactului crizei sanitare asupra muncitorilor, prin intermediul fondurilor structurale ale UE, 

inclusiv prin Fondul social european. În plus, Comisia va accelera pregătirea propunerii 

legislative pentru un sistem european de reasigurare a șomajului. Această inițiativă își propune 

să îi sprijine și să-i protejeze pe cei care și-au pierdut locul de muncă în caz de șocuri mari, 

precum și pentru a reduce presiunea asupra finanțelor publice naționale, consolidând astfel 

dimensiunea socială a Europei și sporindu-i coeziunea. 

De asemenea, Comisia Europeană a adoptat câteva măsuri pentru asigurarea de lichidități 

pentru întreprinderile mici și mijlocii grav afectate de criză, după cum urmează: 

- Grupul BEI va urmări să investească încă 20 de miliarde EUR în întreprinderile mici și 

mijlocii, folosind în parte propriul său capital și în parte sprijin din bugetul UE 

- Comisia a deblocat 1 miliard EUR, bani pe care îi pune la dispoziția Fondului European 

de Investiții (FEI) sub formă de garanție, pentru ca FEI să poată oferi lichidități întreprinderilor, 

mobilizând astfel în total 8 miliarde EUR în sprijinul a cel puțin 100 000 de întreprinderi 

Comisia a prezentat o inițiativă pentru investiții care să le ofere statelor membre lichidități 

imediate. Aceasta este constituită din fondurile necheltuite din cadrul politicii de coeziune. 

Inițiativa include: 
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-  o rată de finanțare de 100 % de către UE a măsurilor de combatere a crizei, astfel încât 

statele membre să nu trebuiască să plătească anticipat 

- noi metode de ajutorare a celor mai vulnerabili, prin Fondul de ajutor european pentru 

cele mai defavorizate persoane, cum ar fi livrările la domiciliu și utilizarea de vouchere 

electronice pentru a reduce riscul răspândirii virusului 

- flexibilitatea de a redirecționa fondurile între programe și regiuni pentru a finanța 

acțiunile de răspuns la pandemia de coronavirus 

- sprijin pentru pescari și fermieri 

1.5.3. Planul Național de Redresare și Reziliență9 
 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât 

să asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale 

României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa 

cum a afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume.  

Obiectivul general al PNRR al României este dezvoltarea României prin realizarea unor 

programe și proiecte esențiale, care să sprijine reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de 

criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, prin reforme majore și investiții cheie 

cu fonduri din Mecanismul de Redresare și Reziliență. 

Obiectivul specific al PNRR este și el corelat cu cel al mecanismului, detaliat în 

Regulament, și anume de a atrage fondurile puse la dispoziție de Uniunea Europeană prin 

NextGenerationEU în vederea atingerii jaloanelor și a țintelor în materie de reforme și investiții. 

PNRR al României este structurat pe 15 componente care acoperă toți cei 6 piloni prevăzuți 
prin Regulament, conform tabelului următor. 

Pilon Componente Rezultate anticipate 

I.Tranziția 
verde 

Sistemul de 
management al 
apei 

1630 km construiți de rețele de apă - în localități cu peste 2000 
locuitori 

                                                           
9 https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/06/0c2887df42dd06420c54c1b4304c5edf.pdf  

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2021/06/0c2887df42dd06420c54c1b4304c5edf.pdf
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2000 km construiți de rețele de canalizare în localități cu peste 
2000 locuitori și 470 de km de rețele de canalizare în cele cu mai 
puțin de 2000 de locuitori 

conectarea a 88.000 de gospodării la rețele de apă și canalizare 
prin programul național Prima conectare la apă și canalizare 

Realizarea cadastrului apelor  

Împădurim 
România și 
protejăm 
biodiversitatea 

vor fi plantate peste 45.000 de hectare de pădure, actualizarea 
planurilor de management pentru 250 de arii naturale protejate, 
adoptarea actelor normative necesare pentru implementarea 
Strategiei UE 2030. 

se vor obține 10.000 hectare suprafață de refăcută/regenerată 
natural de pădure afectată de incendii forestiere și diferite alte 
fenomene și 2900 habitate de pajiști reconstruite ecologic. 

Managementul 
deșeurilor 

Dezvoltarea capacității de monitorizare și control a Gărzii de 
Mediu, inclusiv 553 echipamente de monitorizare a poluării 
aerului, în care sunt incluse următoarele echipamente: 

 300 staii de monitorizarea a radioactivitii 

 240 staii de monitorizare a zgomotului 

Transport 
sustenabil 

Infrastructura rutieră: 

 434 de kilometri de autostradă construiți; cu sistem ITS 
instalat și cu sisteme moderne de monitorizare și informare a 
utilizatorilor infrastructurii 

 52 de staii electrice construite (cu 264 de puncte de încărcare– 
o medie de 5 puncte de încărcare/stație). 

 625 hectare de perdele forestiere liniare în lungul autostrăzilor 
nou construite; 

 45% din punctele negre eliminate; cele cu risc major pentru 
siguranța oamenilor 

18 parcri securizate implementate în lungul autostrzilor nou 
construite; 

 Aplicarea unui nou sistem de taxare, în special pentru traficul 
greu din România, conform principiului „poluatorul plătește”, 
inclusiv posibile stimulente pentru cei care dețin vehicule cu 
emisii zero/reduse; 

 Strategia naional privind sigurana rutier i pachetul 
legislativ aferent, precum și implementarea de măsuri pentru 
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reducerea cu 45% a numărului de puncte negre; reducerea cu 
20% numărului de victime rezultate din accidente în trafic 

 Creterea cu 100% a cotei vehiculelor electrice/hibride din 
totalul parcului auto până în 2026 (raportat la valorile din 2020); 

 Înnoirea a 200.000 de maini din parcul auto pân în anul 2026 
(raportat la valorile din 2020) 

Cale ferată: 

 311 km de cale ferat modernizat; 

 311 km de cale ferat cu sistem ERTMS 2; 

 110 km de cale ferat electrificată; 

 206 km de cale ferat cu sistem modern de centralizare.  

Metrou: 

 12.7 km de reea nou de metrou; 32 de trenuri noi de metrou 

Fondul pentru 
Valul renovării 

circa 1.000 - 1.500 blocuri rehabilitate energetic (4 milioane mp 
clădiri rezidențiale) și circa 2.000 de clădiri publice reabilitate 
(2,5 milioane mp). 

Energie Creșterea capacității instalate de producție energie electrică din 
surse regenerabile (eolian și  solar), de la 4408 la 5908 MW 

Contract de construcție a rețelei de gaz în combinație cu alți 
combustibili gazoși cu emisii scăzute de carbon 

400 km rețea de distribuție gaz metan și alte gaze cu emisii 
scăzute de carbon 

Finalizarea unor capacități de fabricare de baterii cu o capacitate 
de cel puțin 0,5 GW pe an. 

Finalizarea punerii în funcțiune a cel puțin 100 MW (200 MWh) 
capacitate de stocare energie electrică cu scopul echilibrării 
sistemului de transmisie electricitate și integrării în rețea a 
capacităților solare și eoliene. 

II.Transform
are digitală 

Cloud 
guvernamental și 
sisteme publice 
digitale 

Cloud guvernamental - legarea tuturor ministerelor și a agențiilor 
guvernamentale într-o singură rețea și o singură bază de date 
interoperabilă 

8,5 milioane cetățeni care vor avea cartea de identitate 
electronică 

30.000 de funcționari publici instruiți digital 



             Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 
 

41 

 

100.000 persoane beneficiare de training pentru competențe 
digitale în cadrul bibliotecilor, transformate în hub-uri de 
învățare 

65 Structuri sprijinite în domeniul securității cibernetice 

Digitalizarea a 200 de unități sanitare publice 

Acoperirea cu servicii de acces la internet de mare viteză, la 
punct fix a aproximativ 790 de localități rurale (sate) în care, 
conform datelor ANCOM, piața nu poate livra astfel de servicii 
prin forțe proprii 

III.Creștere 
inteligentă 

Reforme fiscale și 
reforma 
sistemului de 
pensii 

creșterea ponderii veniturilor colectate cu 3 p.p din PIB raportat 
la valoarea medie a anilor 2019 și 2020; 

reducerea decalajului la TVA cu 5 p.p. raportat la valoarea medie 
a anilor 2019 și 2020. 

600.000 case marcat conectate la sistemul IT ANAF 

500.000 de contribuabili înrolați suplimentar în SPV 

Modernizarea infrastructurii hardware-software și a 
infrastructurii suport pentru furnizarea serviciilor electronice 
către contribuabili 

Pentru sistemul vamal: 100% infrastructură hardware-software 
modernizată 

Pentru managementul corporativ al companiilor de stat, se 
așteaptă actualizarea normelor și ghidurilor de aplicare a OUG 
nr.109/2011 până la sfârșitul anului 2023. 

Suport pentru 
sectorul privat, 
cercetare, 
dezvoltare și 
inovare 

Cel puțin 3000 de contracte de finanțare prin schema de ajutor 
de stat pentru digitalizarea IMM-urilor și transformare digitală și 
tehnologică 

Cel puțin 280 de contracte de finanțare prin Schema de minimis 
pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la 
bursa 

500 vouchere acordate în schema de Suport pentru mediul de 
afaceri și CDI - I.4.1 Program de mentorat Orizont Europa 

Fondul de Fonduri de Capital de risc pentru Redresare, gestionat 
împreună cu Fondul European de Investiții ca și partener de 
implementare 
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Garanție de portofoliu pentru Acțiune climatică înființată și 
operațională, gestionate împreună cu Fondul European de 
Investiții ca și partener de implementare 

Fondul de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte 
domenii de interes, gestionat împreună cu Banca Europeană de 
Investiții ca și partener de implementare 

Instrumentul financiar pentru eficiență energetică, gestionat 
împreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare ca și partener de implementare 

50 de cercetători primesc un grant pentru a realiza proiecte de 
cercetare din Orizont 2020 si Orizont Europa 

Printr-un Proiect European de Interes Strategic (IPCEI) în 
domeniul microelectronicii cel puțin 3 entități din România vor 
participa în consorțiile răspunzând apelurilor de proiecte ale 
Întreprinderii Comune Tehnologii Digitale Esențiale. 

IV. Coeziune 
socială și 
teritorială 

Fondul local 
pentru tranziție 
verde și digitală 

minim 140.000 mp construiți pentru locuințe sociale/de 
necesitate, sau pentru tineri/specialiști în mediul urban, minim 
880.000 mp construiți de locuințe pentru specialiști în educație 
și sănătate în mediul rural; 

420 autobuze electrice (împreună cu stații de încărcare rapide și 
lente)/hidrogen/ și troleibuze cu baterii; 50 de tramvaie - în 
municipii reședințe de județ 

240 autobuze electrice/hidrogen și 140 autobuze 
curate/troleibuze cu baterii - în alte tipuri de orașe 

6.500 stații noi de încărcare vehicule electrice în total, în toate 
categoriile de localități (Referitor la infrastructura pentru stații 
de încărcare a mașinilor electrice, și în cadrul componentei 6 - 
Energie sustenabilă se propune dublarea numărului până la 
finalul anului 2022. În prezent, România are doar 400 stații de 
încărcare pentru mașini electrice din cele cca 200.000 la nivel 
european) 

100 sisteme de transport inteligente și alte infrastructuri TIC 
realizate/extinse 

1.000 microbuze electrice/hidrogen achiziționate pentru scopuri 
comunitare 

Alte rezultate așteptate: 
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3.000 km de piste pe trasee velo naționale, inclusiv traseele 
EuroVelo - Municipii, ADI, parteneriate multi-nivel, iar legat de 
aceasta: 

Constituirea Centrului Naţional de Coordonare Velo; 

Studii specifice pentru traseele cicloturistice; 

Rețea națională de piste velo și trasee cicloturistice, inclusiv 
traseele EuroVelo 

Platforma Națională E-Velo. 

Turism și cultură 12 rute (trasee) culturale dezvoltate și marcate, 30 castele, 95 
biserici și mănăstiri, 15 cule, 20 curii, 20 fortificații romane, 20 
de sate cu arhitectură tradițională, 30 obiective gastronomice și 
30 de obiective viticole puse în valoare 

3 castele, 11 biserici și mănăstiri, 2 cule, 3 curii, 115 case, șure, 
etc. tradiționale, 3 fortificații romane restaurate 

15 destinații turistice verzi vor fi certificate 

cu 50% mai mulți turiști români și străini vizitează țara. 

Pe transformarea digitală a sectoarelor creative: 

350 de specialiști calificați în domeniul utilizării mediului digital 
în audio-vizual. 

10 prezentări naționale și internaționale de film românesc. 

50 companii de producție/distribuție finanțate 

1 cartografie a nevoilor digitale pe termen mediu și lung ale 
companiilor de producție și distribuție 

1 sistem național de monitorizare a distribuției de cărți și de 
creștere a capacității editurilor de realizare a cărților în format 
electronic (ebook), care va include: 

50 edituri sprijinite pentru realizare ebook-uri 

V. Sănătate, 
precum și 
reziliență 
economică, 
socială și 
instituțională 

Sănătate  200 de centre comunitare construite sau renovate, care au dotări 
noi și personal. 

3.000 de (asocieri de) cabinete de asistență medicală primară 
dotate/dotate si renovate, prioritizand cabinetele din mediul 
rural. 

26 compartimente/secții de terapie intensivă nou-născuți dotate, 
inclusiv cu ambulanță transport nou-născuți (pentru centrele 
regionale). 
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30 de ambulatorii/unități medicale publice/alte structuri publice 
care furnizează asistență medicală ambulatorie 
reabilitate/modernizate/extinse/dotate 

25 unități sanitare publice/spitale publice care beneficiază de 
infrastructură nouă 

10 unitati medicale mobile - pentru zonele cu acces limitat la 
servicii de asistență medicală specializată 

1.000 persoane care au beneficiat de programele de formare în 
managementul serviciilor de sănătate 

Reforme sociale O rețea de centre de zi creată pentru copiii în situații de risc: 
aproximativ 150 de servicii comunitare de prevenire a separării 
copilului de familia sa la nivelul municipiilor, oraşelor şi 
comunelor; vizează menținerea a 4.500 de copii în familie 

Modernizarea și crearea de infrastructură socială pentru 
persoanele cu dizabilități: 

Operaționalizarea a 150 de servicii comunitare: LP in 
comunitate, centre de zi și centre de recuperare neuro-motorie 
pentru persoane cu dizabilități, pentru 1.600 de persoane cu 
dizabilități, pe an 

Introducerea Venitului Minim de Incluziune: adoptarea 
modificărilor legislative necesare; Beneficiarii direcți vor fi cel 
puțin 30% din actualii beneficiari de Venit minim garantat 
(VMG) și Alocație pentru susținerea familiei (ASF) 

Cel puțin 30 000 beneficiari (care vor angaja lucrători casnici) 
prin intermediul tichetelor de muncă; Cel puțin 60 000 de 
lucrători casnici/prestatori care vor presta servicii prin 
intermediul tichetelor de muncă 

Minim 350 de structuri de economie socială nou înființate (din 
care 875 locuri de muncă verzi, 875 tineri NEETS angajați) și 
sustinerea scale-up-ului pentru minim 50 întreprinderi de 
economie socială cu minim 350 de locuri de muncă nou create 

Reforma 
sectorului public, 
creșterea 
eficienței justiției 
și întărirea 
capacității 
partenerilor 
sociali 

Un sistem de recrutare pilot pe modelul EPSO european pentru 
administrația centrală, în 2022, urmat de replicarea la nivel 
național pe baza lecțiilor învățate, începând cu 2023 

Un sistem nou multi-anual de planificare pentru nevoile de 
recrutare din sectorul public 

Introducerea unui sistem de recrutare nou pentru înalții 
funcționari publici care interzice politizarea funcțiilor 
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În domeniul justiției, sunt incluse în PNRR, pe lângă reformele 
asumate în cadrul MCV, o serie de măsuri, spre exemplu: 

 Adoptarea noii Strategii Naionale Anticorupie i 
implementarea acestora 

 Adoptarea strategiei privind dezvoltarea sistemului judiciar 
pentru perioada 2022-2025 

 Adoptarea legii de modificare a competențelor ANABI 

 Adoptarea „Legilor justiiei” (statutul magistrailor din 
România, organizarea judiciară, Consiliul Superior al 
Magistraturii) 

 O cretere cu aproximativ 50% a valorii bunurilor 
indisponibilizate și administrate de ANABI 

 Reformarea sistemului național de achiziții prin eficientizarea 
procesului de achiziții – un nou formular standard electronic va 
fi disponibil 

VI. Politici 
pentru noua 
generație 

România Educată 
 

Creșterea cu cel puțin 10% a numărului elevilor înmatriculați în 
cadrul liceelor agricole (până la cel puțin 90.000 elevi) 

50 de școli noi 

1.800 de microbuze verzi pentru transportul elevilor 

75.000 de săli de clasă dotate cu mobilier 

20.000 de locuri de recreere și lectură 

20.000 de locuri de cazare nou create în campusuri universitare 

1175 SMART Lab-uri achiziționate pentru unitățile de 
învățământ de nivel gimnazial și liceal 

6176 școli care au primit resurse tehnologie pentru dotarea 
laboratoarelor de informatică și pentru derularea învățării in 
format virtual 

140 de creșe înființate și operaționalizate și 412 servicii 
complementare (se înființează în spații oferite de 
comunitate/diferiți furnizori publici și privați de educație, în 
localitățile izolate, dezavantajate unde nu se justifică construirea 
unei creșe/grădinițe) 

10 centre de învățământ dual integrate, finalizate și operaționale, 
corelate cu cerințele operatorilor economici din zona respectivă 
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1.6. Programe cu finanțare guvernamentală în perioada 2021 - 2027 
 

1.6.1. Planul Național de Investiții “Anghel Saligny” 
 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a pus în dezbatere miercuri, 

11 august 2021, proiectul de OUG pentru aprobarea Programului Național de Investiții ”Anghel 

Saligny”. Senatul a adoptat, la data de 04.10.2021 OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului 

Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”. 

Programul prevede 50 de miliarde de lei prin care primarii pot moderniza comunitățile, 

iar perioada de desfășurare a acestuia este 2021-2028. 

Scopul proiectului este acela de a sprijini eforturilor autorităților administrației publice 

locale în dezvoltarea infrastructurii de bază: apă-canalizare, drumuri și altele asemenea. 

Conform estimărilor facute, la nivel național, 20.000 km drumuri județene și 27.000 km 

drumuri comunale sunt nemodernizate, fiind estimată o valoare de 50 miliarde lei pentru 

modernizarea acestor drumuri; 

29% din unitățile administrativ-teritoriale sunt fără rețele de apă, iar 57% din unitățile 

administrativ-teritoriale sunt fără canalizare, fiind estimată o valoare de 80 miliarde lei pentru 

realizarea acestor obiective de investiții; 

2.226 unitățile administrativ-teritoriale sunt fără rețele de distribuție de gaze naturale, iar 

pentru acest domeniu fiind depuse cereri în număr de 174 cereri, însumând o valoare de 2.642 

milioane lei. 

"Se impune intervenția legislativă de urgență pentru crearea unui cadru legislativ care să 

permită unităților administrativ-teritoriale promovarea obiectivelor de investiții, prin Programul 

Național de Investiții ”Anghel Saligny” în domeniile eligibile, astfel încât să se poată asigura 

accesul la servicii esențiale a întregii populații, creșterea calității vieții și evitarea riscului de 

depopulare în comunitățile subdezvoltate", se arată în proiectul pus în dezbatere publică. 

În cadrul programului se pot realiza obiective de investiții noi precum și intervenții la 

construcțiile existente care se referă la  lucrări de construire, reconstruire, consolidare, reparație, 
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modernizare, modificare, extindere, reabilitare, după caz, schimbare de destinație, protejare, 

restaurare, conservare, pentru următoarele categorii de investiții: 

a) alimentări cu apă și stații de tratare a apei; 

b) sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate; 

c) drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau 

drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; 

d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale; 

e) sisteme de distribuție a gazelor naturale și a racordului la sistemul de transport al 

gazelor naturale, care au autorizație de construire valabilă. 

1.6.2. Programe de finanțare prin Administrația Fondului pentru Mediu  
 

Administrația Fondului pentru Mediu derulează o serie de programe cu finanțare 

guvernamentală. 

Între cele care prezintă interes pentru finanțarea unor potențiale proiecte derulate de 

comuna Feleacu, se numără următoarele: 

- Programul privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect 

de seră, utilizând autovehicule mai puțin poluante în transportul public de persoane 

- Programul vizând educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor  

- Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în 

cladirile publice cu destinație de unități de învățământ 

- Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei 

în infrastructura de iluminat public  

- Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic – stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice și electrice – hibrid plug in  

- Programul Național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în 

localități  
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1.6.3. Finanțare prin Compania Națională de Investiții  
 

Compania Națională de Investiții SA funcționează în baza Ordonanței nr. 25/2001 privind 

înființarea Companiei Naționale de Investiții CNI SA, cu modificările și completările ulterioare.  

Misiunea CNI SA este de a face imposibilul posibil pentru o Românie mai frumoasă, 

având la bază valori precum integritatea, responsabilitate, implicare, determinare  și lucru în 

echipă. 

Doar în anul 2021, CNI a finanțat la nivelul întregii țări, investiții în următoarele obiective 

de interes: 

- Săli de sport 

- Complexuri sportive 

- Așezăminte culturale 

- Sisteme integrate de apă și canalizare 

- Bazine de înot 

- Unități sanitare 

- Blocuri zone defavorizate 

- Drumuri de interes local și drumuri de interes regional  

- Instituții de învățământ 

- Săli de cinema 

- Patinoare artificiale 

- Reabilitare termică pentru clădiri din domeniul public 

- Program pilot drumuri experimentale 

- Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă 

 

1.7. Scopul strategiei de dezvoltare locală 

Strategia locală de dezvoltare a comunei Feleacu reprezintă un document complex care 

oferă viziunea și drumul pe care îl parcurge comunitatea locală pentru a creşte calitatea vieţii 

locuitorilor comunei. Este un document de lucru flexibil și dinamic, elaborat printr-un proces 

participativ al comunității locale.  

Strategia reprezintă un document programatic care răspunde nevoilor cetățenilor și îi 

responsabilizează atât în faza de concepție cât și în cea de implementare a lui.  
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În acțiunile noastre privind transformarea comunei Feleacu vom folosi strategia pentru a 

demonstra finanțatorilor locali, naționali, europeni sau internaționali, coerența acțiunilor 

noastre și convergența proiectelor pentru care vom primi co-finanțare.  

Strategia este documentul care ne arată calea spre o dezvoltare durabilă. De abilitatea în 

a folosi capacitatea comunității noastre, perseverența, profesionalismul, reconcilierea indiferent 

de convingerile politice sau confesionale și indiferent de vârstă, educație sau poziție socială, va 

depinde succesul punerii în practică a strategiei. 

1.8. Metodologia de elaborare a strategiei 

Strategia Locală de Dezvoltare Locală a comunei Feleacu pe perioda 2021 – 2027 a fost 

elaborată pornind de la principiul de bază conform căruia acest document trebuie să răspundă 

aspirațiilor comunității locale. Astfel, procesul de elaborare a strategiei a fost bazat pe 

participarea comunității încă din prima fază de elaborare. 

Orice strategie de dezvoltare locală are o etapă introductivă care constă în diagnoza și analiza 

principalilor indicatori din comunitatea pentru care se realizează strategia de dezvoltare. 

Realizarea strategiei de dezvoltare locală are la bază răspunsurile a 4 întrebări fundamentale:  

1. Unde ne situăm în acest moment?  

2. Unde ne-ar plăcea să ajungem?  

3. Ce probleme trebuie să ridicăm și cum ajungem la acel nivel?  

4. Cum trebuie să acționăm pentru a atinge acel nivel?  

Obținerea răspunsurilor necesare a necesitat parcurgerea etapelor prezentate mai jos.  

Etapa I. Colectarea și analiza datelor. Colectarea datelor trebuie să vizeze informații privind:  

1. scurtă prezentare a zonei;  

2. datele fizico-geografice;  

3. caracteristicile generale ale economiei;  

4. domeniul social;  

5. domeniul starea mediului. 
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Începerea demersului de planificare presupune studierea materialelor existente despre 

comunitate. În acest sens demersul de planificare strategică este facilitat de existenţa unor 

documente de tip monografie la nivelul comunitaţii. De asemenea, planul urbanistic general sau 

planurile urbanistice zonale pot oferi informaţii preţioase legate de comunitate şi intenţiile de 

dezvoltare. 

Așadar, în această fază au fost studiate documentele realizate la nivelul comunei Feleacu: 

monografie, plan urbanistic general, strategie elaborată în trecut, alte planuri şi proiecte.  

Având în vedere coordonatele spaţiale şi teritoriale ale oricărei comunitaţi, în demersul de 

planificare se ţine cont de o serie de documente cu caracter strategic, după cum urmează: 

- Strategia de dezvoltare Teritorială a României – România Policentrică 2035 

- Acordul de Parteneriat 2021 – 2027 (Primul draft publicat de către Ministerul 

Fondurilor Europene) 

- Planul Național de Investiții și Relansare Economică 

- Planul de Dezvoltare Regională Nord-vest 2021 – 2027 

- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2021 – 2027 

- Programul Operațional Regional Nord- Vest 2021 – 2027 

- Programul Operațional Capital Uman 2021 – 2027 

- Programul Operațional pentru Combaterea Sărăciei 2021 – 2027 

- Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 

- Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare 2021 – 2027  

- Programul Național de Redresare și Reziliență – Fonduri pentru România 

modernă și reformată 

- Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului și zonei metropolitane 

Cluj-Napoca pentru perioada 2021-2030  

- Strategia de Dezvoltare Locală GAL LIDER CLUJ 2014 – 2020 ( cu 

aplicabilitate până în anul 2023 ) 

Analiza datelor vizează următoarele:  

- Evaluarea nevoilor;  

- Examinarea oportunităților și a constrângerilor;  
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- Examinarea/evaluarea capacității administrației publice locale. 

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

strategiei de dezvoltare locală. În această etapă s-au derulat două cercetări cantitative și o 

cercetare calitativă, după cum urmează: 

- O cercetare cantitativă care vizează sondarea locuitorilor comunei Feleacu, pe baza unui 

chestionar care a fost postat pe pagina de facebook a Primăriei. Cercetarea s-a finalizat 

printr-un raport expus în prezentul document. 

- O cercetare cantitativă având ca instrument de cercetare un chestionar aplicat 

comunității reprezentative a comunei: primar, viceprimar, consilieri locali, angajați ai 

primăriei, preoți, medici, administratori de firme, reprezentanţi ai ONG-urilor locale, 

cetăţeni. La această cercetare au participat un număr de 18 persoane.  Rezultatul 

cercetării a constat într-un raport de cercetare care cuprinde o secțiune de probleme și 

efecte identificate ale acestora, precum și ilustrare grafică sau tabelară a rezultatelor 

obținute. 

Plecând de la aceste informații, următorul pas pentru elaborarea strategiei de dezvoltare 

a fost analiza SWOT. Specificul analizei SWOT este că aceasta studiază concomitent 

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

de cei negativi. 

Etapa II. Stabilirea strategiei de dezvoltare locală   

1. stabilirea obiectivelor și a criteriilor de dezvoltare;  

2. identificarea posibilităților de acțiune;  

3. dezvoltarea unei strategii pe obiectivele strategice de dezvoltare. 

Etapa III. Selectarea proiectelor de dezvoltare locală 

 În această etapă, pe baza rezultatelor obținute în urma cercetării derulate, se vor grupa 

proiectele în funcție de necesitatea lor, prioritizare și de perioada de implementare. 

Etapa IV. Pregătirea planului de dezvoltare și implementarea  

1. stabilirea calendarului pentru implementarea programului de dezvoltare;  

2. precizarea nevoilor de natură financiară;  
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3. derularea programului de dezvoltare.  

Strategia de dezvoltare locală a comunei Feleacu va fi instrumentul de lucru al 

administrației publice locale, agreat de întreaga comunitate locală, care va orienta gândirea, 

decizia și acțiunea către obiective superioare sau către premisele obiectivelor, fără ca pe parcurs 

să existe abateri datorate urgențelor sau avantajelor și dezavantajelor ce pot interveni în anumite 

momente.  

De asemenea, Strategia de dezvoltare locală a comunei Feleacu se dorește a fi, în aceeași 

măsură, un instrument de lucru pus la dispoziția tuturor factorilor interesați în progresul 

economico-social al comunei, iar pe de altă parte, tiparul traseului armonios pentru orizontul de 

timp propus până în 2027. Strategia de dezvoltare locală se dorește a fi un ghid de prezentare a 

tuturor obiectivelor de dezvoltare, indicând totodată direcțiile de dezvoltare specifice, și în final 

detaliate în acțiuni punctuale ce se vor constitui ca viitoare proiecte ale administrației publice 

locale.  
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CAPITOLUL 2 - PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI 
FELEACU 

 

2.1. Istoric și aşezare geografică 

2.1.1. Istoric 
Începuturile localității Feleacu își au originile în hotărârea luată de Ludovic I în anul 1367 

de a coloniza locul denumit în germană „Fleck” (de aici vine numele maghiar și românesc al 

satului) cu 20 de familii de grăniceri români din Mărginimea Sibiului. Astfel, acestora le-a fost 

încredințată paza și întreținerea drumului care străbătea Pădurea Feleacului dinspre Cluj spre 

Turda. 

Locuitorii satului românesc Feleacu (villa olachorum Felek) aveau obligația de a apăra 

vechiul drum ce ducea spre Turda, de hoți și tâlhari. Devenind possessio a Clujului, ca urmare 

a unei donații făcute de regele Sigismund de Luxemburg, acest sat a fost scos de sub jurisdicția 

voievodului și a comitelui, fiind supus autorității judelui clujean. În schimbul serviciului 

practicat, felecanii au fost scutiți de dijma numită quinquagesima ovium sau datul oilor (fiecare 

al 50-lea cârlan 10 și o oaie cu miel), obligație feudală exclusivă a comunităților românești 

din Transilvania.11 

 

2.1.2. Așezarea geografică 
Pe culmile versantului nordic al dealului Feleacului, la doar 7 km de reședința județului 

Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, se află localitatea cu același nume – Feleacu. Aceasta este 

poziționată la o altitudine medie de 711 m și se regăsește în masivul Feleacului, situat la 

întâlnirea Podișului Someșan și Câmpia Transilvaniei. Masivul este orientat pe direcția est-vest, 

pe o lungime de 20 km, de-a lungul căreia se află mai multe înălțimi: Vârful Peana (832 m), 

Dealul Feleac (744 m), Măgura Sălicii (824 m).12 

Situat în colţul nord-vestic al bazinului transilvănean, Masivul deluros al Feleacului, cu o 

suprafaţă de cca. 320 km2, se impune prin prezenţa sa la zona de interferenţă a trei mari unităţi 

fizico-geografice: Munţii Apuseni, Podişul Someşan şi Câmpia Transilvaniei, fiind puntea de 

                                                           
10Cârlan = miel sau ied până la vârsta de circa un an 
11 https://ro.wikipedia.org/wiki/Feleacu,_Cluj 
12https://ro.wikipedia.org/wiki/Feleacu,_Cluj#Geografie 

https://ro.wikipedia.org/wiki/M%C4%83rginimea_Sibiului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turda
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sigismund_de_Luxemburg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cluj-Napoca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Podi%C8%99ul_Some%C8%99an
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C3%A2mpia_Transilvaniei
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legătură cea mai scurtă, dar şi cumpăna de ape, dintre Valea Someşului şi culoarul Mureşului. 

La nord, unitatea geografică a Dealurilor Feleacului se învecinează cu valea largă şi terasată a 

Someşului Mic, pe o distanţă de aproximativ 40 km, pornind din dreptul localităţii Luna de Sus 

şi până în apropierea localităţii Dezmir, la confluenţa acestuia cu afluentul său de dreapta Pârâul 

Zăpodie13. Limita estică separă Masivul Deluros al Feleacului de Câmpia Transilvaniei de-a 

lungul Pârâului Zăpodie, cu orientare nord-vest - sud-est, până în apropierea satului Boju, 

schimbându-şi apoi direcţia spre sud-vest pe aliniamentul satelor Aiton, Ceanu Mic, Tureni, 

până în bariera de calcare jurasice ale Culmii Sănduleştilor. Dealurile Feleacului se opresc, spre 

sud, în bariera de calcare dintre Surducul Ierii şi Tureni, străbătută de Văile Hăşdate şi Racilor 

(Morii) prin chei. Valea Hăşdate şi Valea Racilor au favorizat sculptarea unor spaţii 

depresionare largi, suspendate, caracterizate de o maturitate accentuată a reliefului. Limita 

vestică a Dealurilor Feleacului se continuă cu Valea Racoşului, ce se varsă în Valea Feneşului, 

în dreptul localităţii Vlaha14. Dealurile Feleacului prezintă o accentuată diversificare proprie de 

peisaj, conturându-se, în linii mari, două subdiviziuni: sectorul nordic al dealurilor propriu-zise, 

iar în sud, un complex depresionar care separă, dar şi mijloceşte, legătura cu Munţii Apuseni, 

prin intermediul apofizelor cu care aceştia pătrund în arealul masivului. Astfel, se pot identifica 

două trepte morfogenetice, reprezentate de zona deluroasă şi treapta culoarelor depresionare şi 

a luncilor.15 

 

 

 

                                                           
13 Pop, Gr., 2007, Judeţul Cluj,  Editura Academiei Romane, Bucureşti. 
14Reteşan Floca, D.L. (2008), Studiul impactelor environmentale din unitatea geografică "Dealurile Feleacului"- Rezumat. 
Teză de doctorat. Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca 
15Sorocovski, V., Tritean,  M., 2013, Comuna Feleac evaluarea și valorificarea potențialului turistic, 
http://academica.udcantemir.ro/wp-content/uploads/article/studia/s3/S3A1.pdf 

http://academica.udcantemir.ro/wp-content/uploads/article/studia/s3/S3A1.pdf
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Fig.1. Poziţionarea comunei Feleacu în cadrul judeţului Cluj 

Sursa: Wikipedia 

În componența comunei Feleacu sunt incluse cinci localităţi: satul Feleacu - reședința de 

comună, Gheorghieni, Vîlcele, Casele Micești și Sărădiș.  

 
Fig.2. Harta comunei Feleacu  

Sursa: http://www.ecoduri.com/coduri-siruta/3/comuna/feleacu/cluj.php 

http://www.ecoduri.com/coduri-siruta/3/comuna/feleacu/cluj.php
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Primele documente ce atestă existența satului Vîlcele datează din anul 1297 sub 

accepțiunea de Possesia Banabyk, după numele unui posibil proprietar de moșie - Banyai. 

Numele românesc de Vîlcele este primit abia în anul 1926 în timpul noii administrații a 

României Mari, un nume deosebit de sugestiv, evidențiindu-se astfel poziția geografică a 

satului, o “vale între două dealuri”, la o altitudine medie de 606 m. 

Localitatea este situată în partea de sud-est a comunei, la o distanță de 13 km față de Cluj-

Napoca și 4 km de Feleacu. Vatra satului este amplasată de o parte și de alta a axei principale 

de comunicare a drumului principal, modernizat fiind în anul 1936 de către suedezi și denumit 

de localnici “drumul țării”. 

Clima este temperat continentală, relieful dându-i un climat de deal cu veri călduroase, 

ierni reci, vânturi puternice și precipitații neregulate. 

Terenurile satului sunt brăzdate de o rețea bogată de păraie. De-a lungul timpului în zona 

de raturi s-au dezvoltat diferite tipuri de sol cu fertilitate mijlocie determinate de sistemul de 

drenaj și poziția versanților, iar în rest sunt terenuri caracterizate printr-o  slabă productivitate. 

O particularitate aparte a acestei așezări o constituie stoicismul locuitorilor din Vîlcele, 

care au rămas credincioși ortodoxismului, înfruntând vitregiile unor perioade grele din istoria 

țării. 

Prima atestare documentară a satului Gheorghieni datează din 1333 cu numele Villa  

Georgi. Pe Harta Iosefină a Transilvaniei din 1769-1773 (Sectio 095), localitatea apare sub 

numele de „Györfalva”. Gheorghieni, colocvial Ghiurfalău, în maghiară Györgyfalva, se 

traduce "Satul lui György", "Satul lui Gheorghe". Satul este locuit în mare parte de maghiari şi 

se află în partea estică a comunei, la o altitudine medie de 583 m. Legenda satului spune că, 

inițial, satul se afla mai spre est, dar la prima invazie a tătarilor au fost nevoiți să caute un 

refugiu. Un păstor cu numele György (Gheorghe) i-a călăuzit spre un adăpost, unde să fie în 

siguranță, și anume în jurul fântânii actuale a satului, denumită Falukútja (Fântâna Satului), zisă 

și Fântâna lui Gheorghe. Stema acestei localități schițează sugestiv acesată legendă. 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/1333
https://ro.wikipedia.org/wiki/Harta_Iosefin%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_maghiar%C4%83
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În această zona se găsesc izvoare sărate, saramura fiind întrebuințată din vechi timpuri de către 

localnici.16 

Casele Micești este un sat din comuna Feleacu, județul Cluj. Prima atestare documentară 

a satului Casele Micești datează din anul 1956. 

Sărădiș este un alt sat din comuna Feleacu, județul Cluj. Prima atestare documentară a 

satului Sărădiș datează din anul 1954.  

2.2 Clima 

Comuna Feleacu beneficiază de un climat continental moderat cu predominanţa 

influenţelor oceanice. Teritoriul Dealurilor Feleacului, unde această localitate este atașată din 

punct de vedere geografic, se caracterizează printr-o mare varietate a trăsăturilor suprafeţei 

active, fapt ce se va reflecta şi în diversitatea topoclimatelor şi a microclimatelor care se pot 

identifica:  

- topoclimat de deal, cu temperaturi mai moderate, umezeală relativă ridicată şi precipitaţii 

mai mari, în comparaţie cu aria depresionară;  

- topoclimatul de platou piemontan, în cadrul căruia se identifică microclimatul de pădure 

şi microclimatul de platou deschis, caracterizat de frecvenţa ridicată a vânturilor, a 

evapotranspiraţiei şi cu precipitaţii abundente;  

- topoclimatul de versant în cadrul căruia se identifică microclimatele de adăpost al 

bazinetelor depresionare suspendate la obârşia pâraielor; un topoclimat de depresiune şi vale, 

                                                           
16https://ro.wikipedia.org/wiki/Gheorghieni,_Cluj 
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cu contraste termice mai evidente, uscăciune mai mare a aerului, precipitaţii mai scăzute 

cantitativ 17. 

Se apreciază că temperatura acestei zone este mai scazută cu 1-2 grade față de orașul 

Cluj-Napoca, așezat la poalele comunei, cauza fiind altitudinea medie mai ridicată (localitatea 

Feleacu este situată la o altitudine medie de 711 m față de zona centrală a municipiului Cluj-

Napoca, situat la 350 m). Temperatura medie anuală înregistrată este de 7 grade Celsius. 
 

Cantitatea medie anuală de precipitații este de 800 mm, iar stratul de zapadă, în zona 

înaltă a comunei, se menține până la sfârșitul lunii martie, începutul lui aprilie. Vânturile 

dominante sunt din direcția V, N-V. De un climat mai blând ferit de vânturi dispune satul 

Vîlcele. 

2.3. Resurse primare și secundare 

2.3.1. 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 județului 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 II, Geaca, Ţaga etc.) şi de lacurile de interes hidroenergetic: 

Beliş-Fîntînele, Tarniţa şi Gilău. 

Rețeaua hidrografică este dominată de râul Someș care colectează de aici apele Văii 

Vadului (sau a Văii Bogății), a Văii Porcului și a câtorva pâraie, toate caracterizate prin 

mari oscilații de nivel și de debit, ce variază de la limita secării la limita de inundații. Sistemul 

hidrografic, ce se desfăşoară în întinsul Dealurilor Feleacului, este relativ simetric şi uniform 

dezvoltat la nord şi la sud de creasta principală, teritoriul fiind puternic fragmentat de 

numeroase pâraie autohtone, orientate pe o direcţie generală nord-sud, dictată de cele două 

                                                           
17Sorocovski, V., Tritean,  M., 2013, Comuna Feleac evaluarea și valorificarea potențialului turistic, 
http://academica.udcantemir.ro/wp-content/uploads/article/studia/s3/S3A1.pdf 

http://academica.udcantemir.ro/wp-content/uploads/article/studia/s3/S3A1.pdf


             Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 
 

59 

 

nivele de bază ale Someşului Mic şi Mureşului. Dintre lacurile antropice formate prin bararea 

cursurilor de apă în diferite scopuri, putem aminti: în scop piscicol, pe pârâul Haşdate au fost 

construite trei iazuri - Filea, Şutu, Pădureni; pe pârâul Valea Racilor, în localitatea Mărtineşti, 

iazul Mărtineşti; apărare împotriva inundaţiilor, piscicultură, pe pârâul Valea Racilor, 

localitatea Tureni - Acumularea Tureni; pe pârâul Mărtineşti, localitatea Mărtineşti - 

Acumularea Rediu.18 

Așadar, rețeaua hidrografică care stăbate teritoriul comunei nu prezintă o importanță mare și 

este tributară văilor Arieș și Racilor. 
 

Teritoriul comunei este străbătut de valea Racilor, ce își are obârșia pe versantul sudic al 

dealului Feleacu, prin văile Căprioarei, Grădina Negrii, Mănăstirii şi Zîpodii. Principalii 

afluenți sunt văile Micuțului și Mărtineștilor. 
 

Valea Racilor are un caracter torențial, cu debite foarte crescute în timpul ploilor, scăzute 

în perioadele secetoase, fără însă a seca complet. Alimentarea cu apă a văii este predominant 

superficială, debitul mediu multianual fiind sub 1 mc/sec.19 

2.3.2. Flora și fauna 
 

Din punct de vedere al formaţiunilor biotice teritoriul Dealurilor Feleacului se suprapune 

structurilor zonale şi altitudinale, reprezentate de etajul nemoral superior (al făgetelor), etajul 

nemoral inferior (al gorunetelor) şi zona silvostepei. În afara acestor structuri zonale, se pot 

identifica şi formaţiuni intrazonale, reprezentate de biocenozele de sărătură, turbăriile şi 

formaţiuni azonale, reprezentate de biocenozele de luncă, bălţi, soloneţuri şi acvatice. Fauna 

din teritoriul studiat înscrisă în provincia dacică, în cea mai mare parte de origine central-

europeană, fiind mai veche în comparaţie cu cea a provinciilor învecinate a ajuns la o anumită 

condiţie de stabilitate, atât în mediul terestru cât şi în cel acvatic, prezenţa şi repartiţia acesteia 

fiind condiţionată de modalitatea de exprimare a factorilor de determinare specifici unităţii de 

dealuri, în cadrul cărora se evidenţiază etajarea corespunzătoare. 

În Valea Morii se găsesc papucul doamnei (Cypripediumcalceolus), stânjenelul de stepă 

(Iris ruthenica), sau o specie din genul Polygala, cunoscută sub denumirea populară 

                                                           
18Idem 6 
19Plan strategic de dezvoltare socio-economic comuna Feleacu, județul Cluj 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Papucul_doamnei
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de șerpânță (Polygala vulgaris). Totodată, vegetaţia de stuf şi papură, frecventă şi cu vegetaţia 

ierboasă pretabilă doar pentru păşuni şi fâneţe, au fost transformate în iazuri sau heleşteie (ex. 

valea Morii, valea Căpriorii, valea Comorii). Prezenţa unor sărături primare, care au contribuit 

la geneza solurilor din clasa salsodisoluri (halomorfe), dispusă în zona unui izvor de apă sărată 

(ex. "La Mărătoare" de la Miceşti).20 

În pădurile de pe teritoriul comunei se mai întâlnesc: lupul, fazanul, bursucul, dihorul, 

nevăstuica, țapul, mistrețul, liliecii, cârtița, ariciul, veverița, șoarecii de câmp, popândăul și 

hârciogul. 

Nu lipsesc rozătoarele mărunte, păsările comune, insectele, reptilele, melcii, batracienii, peștii.  

Teritoriul comunei adăpostește numeroase specii de păsări cum sunt: potârnichea, prepelița, 

țarca, gaița, pițigoii, mierla, privighetoarea, vrabia, pupăza, ciocănitoarea. Dintre răpitoarele de 

noapte fac parte cucuveaua, iar dintre răpitoarele de zi, uliul. 

Dintre păsările migratoare pot fi întâlnite în zonă: rândunica de casă, cucul, barza și graurul. 

Din păcate vegetația spontană a fost puternic limitată în dezvoltarea ei de către factorul 

uman. Au fost create condiții favorabile declanșării proceselor erozionale și de alunecări, 

deoarece fitogenezele naturale din trecut, lemnoase și ierboase, au fost defrișate, respectiv 

desțelenite.

                                                           
20Ibidem 7 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Polygala
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2.3.3. Solul 
 

În unitatea de deal a zonei Feleacului există soluri din clasa hidrisolurilor (hidromorfe). 

Solurile predominante pe teritoriul comunei Feleacu sunt un complex nisipos compus din gresii 

nisipoase, conglomerate, nisipuri argiloase gălbui sau ruginii. Gresiile se dezagregează ușor și dau 

naștere la pietrișuri și nisip. Grosimea stratelor de nisipuri este mare, pe alocuri atingând 100 m. 
 

Alături de acest complex nisipos mai întâlnim marne, argile, tufuri, ce apar intercalate în 

straturi subțiri. În partea de NE a comunei apar și eflorescențe saline, în locul “sărat”, parte ce se 

încadrează în zona cutelor diapire de la periferia Câmpiei Transilvaniei. Prezența sării se 

materializează prin izvoare cu debit constant și salinitate ridicată . 
 

Solul este predispus eroziunii datorită structurii reliefului și modului irațional de folosință. 

O particularitate a solurilor comunei Feleacu constă în apariția trovanților sau „ouăle de 

Feleac”, unice în Europa, formați din jocul pe care apele subterane îl realizează în straturile de 

nisip. Prin încărcătura lor minerală și prin depunerea acestor minerale în jurul unor nuclee de 

concreționare, se formează aceste concrețiuni. 

2.4. Organizarea spațială 

2.4.1. Încadrare în teritoriu și așezarea geografică  
Comuna Feleacu se află la o distanță de 7 km față de municipiul Cluj-Napoca (via DN1) și 

are în componență localităţile:  

 satul Feleacu – reşedinţa de comună 

 în partea de nord-est, la o distanţă de 15 km faţă de Feleacu (via Centura Apahida 

– Vâlcele) şi 11 km faţă de municipiul Cluj-Napoca (via DJ103G) se află satul 

Gheorghieni 

 Vîlcele  se găseşte în partea de sud, la o distanţă de 6 km de Feleacu (via DN1) şi 
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16 km de Cluj-Napoca (via DN1) 

 Casele Miceşti, atribuit părţii de vest, este la o distanţă de 5 km de Feleacu (via 

DC71) şi 14 km faţă de Cluj-Napoca (via DC 71 și DN1) 

 în partea de est la o distanţă de 6 km de Feleacu (via DC77 și DJ 103T) şi 14 km 

faţă de municipiu (via Centura Apahida – Vâlcele și DJ103G) se află Sărădiş.   

2.4.2. Infrastructura de transport 
În intravilan, situația drumurilor comunale este următoarea : 

- DC 77 – este în fază de execuție pentru asfaltare prin fonduri europene porțiunea de drum 

de la pârtia de ski până la Centrura Apahida- Vâlcele 

- DC 71 – este parțial asfaltat, parțial pietruit 

- DC 75 – este asfaltat în localitatea Vâlcele și este pietruit în localitatea Sărădis 

Starea drumurilor comunale nu este deloc bună, fapt determinat de lucrările de întreţinere 

deficitare,de absenţa şanţurilor de scurgere a apelor. Starea drumurilor s-a agravat şi prin 

efectuarea lucrărilor de introducere a gazului metan.  

În privința drumului județean DJ103G, se poate aprecia faptul că acesta este asfaltat, dar din păcate 

la momentul acesta lipsesc acostamentele și șanțurile betonate. Relațiile în teritoriul administrativ 

al comunei sunt determinate, în principal, de accesibilitatea și de existența mijloacelor de 

comunicare între localități. 

Locuitorii din satele Feleacu, Vâlcele și Gheorghieni se bucură de transport în comun, aspect 

ce facilitează accesul tuturor spre municipiul Cluj-Napoca. Mai precis, liniile autobuzelor care fac 

legătura comunei cu orașul Cluj sunt: M11, M12, M13. 

Pe raza comunei se remarcă inexistența infrastructurii de transport feroviar. Cea mai apropiată 

stație CFR se află la Cluj-Napoca. 
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2.4.3. Locuințe  
 

Situaţia locuinţelor şi a suprafeţei locuibile în comuna Feleacu, la nivelul anului 2020, 

conform datelor furnizate de Institutul Naţional de Statistică, este cea prezentată în tabelul următor. 

Locuinţe pe forme de proprietate-an de referinţă 2020 

Proprietate publică 2 

Proprietate privată 2417 

TOTAL 2419 

Suprafaţa locuibilă existentă-  m.p. arie desfăşurată 

Proprietate publică 46 

Proprietate privată 147671 

TOTAL 147717 

Sursa: INS 

2.4.4. Serviciile comunitare de interes public 

2.4.4.1. Serviciul de alimentare cu apă și canalizare 
- Reţea de alimentare cu apă potabilă  şi canalizare 

Sat Reţea alimentare cu apă Reţea de canalizare 

Feleacu  28 km 0 km 

Gheorghieni 0 km 0 km 

Vâlcele 0 km 0 km 

Sărădiş 0 km 0 km 
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Casele Miceşti 2,5 km 0 km 

 

- Stație epurare – inexistentă  

2.4.4.2. Serviciul de alimentare cu gaze naturale și termoficare 
- Reţea de alimentare cu gaze natuale – existentă doar în satele Feleacu și 

Gheorghieni. În localitatea Vâlcele se vor recepţiona 15,5 km în decursul anului 

2022. 

- Reţea de alimentare cu energie electrică  – comuna este electrificată  

 

2.4.4.3. Alte servicii comunitare  

Comuna Feleacu dispune de: 

Servicii comunitare Situaţie existentă 

Reţea energie electrică Există în comună cu menţiunea că în satul 

Vâlcele este parţială 

Reţea telefonie fixă   Există în întreaga comună 

Acces la telefonia mobilă Există în întreaga comună 

Acces la cablu TV şi Internet Există în întreaga comună 

Colectarea deşeurilor  Serviciul de salubrizare este asigurat de 
firma Sylevy Salubriserv. Colectarea 
deşeurilor se face selectiv. 
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2.5. Analiza problemelor de mediu 
 

 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. 

O problemă majoră ce se remarcă din perspectiva protecției mediului la nivelul acestei 

comune o constituie impactul activităților întreprinse de locuitori asupra aerului, solului, și apei. 

Inexistența unei canalizări la nivelul comunei accentuează toate aceste aspecte negative: 

- deversarea directă în apele de suprafață a deșeurilor de diverse proveniențe (menajere, 

animale, industriale), ce produc poluare în special în zonele din aval;  

- intensificarea activității de eroziune a solului, în timpul ploilor torențiale, cu  precădere 

în zona străzilor care funcționează ca și colectoare ale apelor meteorice și ale drenurilor 

de exploatare, fapt ce duce la colmatarea albiilor minore și sporirea pericolului de 

inundație; 

-  infiltrarea în pânza freatică a substanțelor provenite din apele uzate menajere și 

dejecțiile animale. 
 

Pe teritoriul comunei Feleacu au mai fost identificate o serie de probleme de mediu: 

- poluarea aerului ce nu depășește în general limitele admisibile în localitățile comunei 

Feleacu, excepție făcând zona adiacentă DN 1 din satele Feleacu și Vîlcele, cu trafic 

intens și greu. Totuși, în aceste zone se instalează ceața în zilele în care nu sunt 

resimțiți curenții de aer. Mai mult, particulele nocive, gazele de eșapament, purtate 

de curenții de aer, se răspândesc și se depun pe sol, fiind apoi antrenate de ape, 

poluându-le și pe acestea; 

- fenomene de eroziune de suprafață, produse datorită neadecvării tehnologiilor de 
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exploatare agricolă la condițiile naturale - terenuri în pantă;  

- fenomene de eroziune de adâncime, produse prin utilizarea frecventă a văilor 

torenților și cursurilor de apă;  

- fenomene de alunecări de teren, determinate de despăduriri, scurgeri naturale ale  

                      apelor de pe pante.  

Având în vedere situaţia existentă în ceea ce priveşte mediul înconjurător în comuna 

Feleacu, administraţia publică locală a înţeles importanţa unei viziuni pe termen mediu şi lung şi 

a decis conturarea unui set de obiective şi acţiuni specifice care vizează refacerea şi protecţia 

mediului înconjurător, în conformitate cu reglementările naţionale şi europene privind dezvoltarea 

durabilă.       

2.6. Economia locală 
 

Comuna Feleacu face parte alături de alte unităţi administrativ-teritoriale (Municipiul Cluj-

Napoca, comunele Aiton, Apahida, Baciu, Borșa, Bonţida, Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, 

Florești, Gilău, Gârbău, Jucu, Petreștii de Jos, Săvădisla, Sânpaul, Tureni şi Vultureni) din Zona 

Metropolitană Cluj. 

În perioada 2008-2018 volumul economiei atât din Cluj-Napoca, cât şi din Zona 

Metropolitană Cluj s-a dublat. În ultima decadă există un trend ascendent semnificativ pentru toţi 

indicatorii de performanţă. În Cluj Napoca şi în Zona Metropolitană Cluj ratele de creştere 

înregistrate în perioada 2008-2018 au fost identice şi au fost de 115% în cazul produsului intern 

brut, 110% în cazul produsului intern brut per locuitor, 171% pentru veniturile private, respectiv 

115% pentru valoarea brută adaugată. 

Conform indicatorilor de performanţă comunele metropolitane au devenit tot mai importante 

de-a lungul decadei, fără însă a afecta performanţa oraşului Cluj-Napoca. PIB şi Veniturile private 

(VP) cresc deopotrivă, atât în comunele metropolitane, cât şi în Cluj-Napoca. Însă comunele 

metropolitane cumulează pe aceşti indicatori 14% din totalul Zonei Metropolitane. Ponderea PIB-

ului şi VP-ului la nivelul comunelor metropolitane creşte modest în ultimii 10 ani cu un procent 
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de 5%, indicând astfel o tendinţă de relocare a unor activităţi economice înspre comunele 

metropolitane. Se realocă în special activităţi de producţie, transport şi logistică. 

În anul 2017, ponderea PIB/locuitor în media UE la nivel local a fost similară cu cea 

naţionala de 32%, respectiv 32,2% pentru Cluj-Napoca şi 37,2% la nivelul Zonei Metropolitane 

Cluj. Însă, chiar dacă economia zonei ca volum a fost mai redusă comparativ cu restul regiunilor 

europene, Zona Metropolitană se află peste mediana regională a valorii adăugate brute în anul 

2016. 

În Zona Metropolitană Cluj  sunt localizate 21,2 mii de societăţi comerciale. Densitatea 

firmelor este mare dacă ne raportăm la nivelul României. La nivelul Zonei Metropolitane  sunt 

48,2 firme la mia de locuitori, mult peste media naţionala de 27,7 firme la mia de locuitori. În 

ultima decadă media anuală de firme noi a fost de 4,5 mii de firme noi în Zona Metropolitană Cluj. 

În medie, 77% dintre acestea au fost înregistrate în Cluj-Napoca. În ultimii 10 ani, proporţia medie 

de firme nou înfiinţate la firmele existente a fost de 16%, mult peste media europeană de 9%. 

Aceste tendinţe sugerează că regiunea a devenit un mediu favorizant economic, ca ecosistem de 

afaceri. 

Vârsta medie a firmelor active din Zona Metropolitană Cluj a crescut în mod semnificativ în 

ultima decadă. Mai mult, pe lângă faptul că se formeză mai multe firme, acestea reuşesc să rămână 

active pentru o perioadă mult mai îndelungată.dacă în 2008 vârsta medie a fost de 5,7 ani, în anul 

2018 vârsta medie a crescut la 9,2 ani. 

        Proporţiile veniturilor din comerţ şi din servicii au crescut în mod semnificativ, astfel în 

anul 2018 au reprezentat 43,2% respectiv 28,4% din veniturile metropolitane agregate. Proporţia 

sectorului de construcţii a rămas relativ stabilă în ultimii zece ani, având variaţii în jurul mediei de 

10,2% din veniturile totale. Industria este pe un trend descrescător, aici înregistrându-se o scădere 

de la 25,5% din veniturile totale în 2008 la 18,6% în 2018.  

        Sectorul de servicii a avut cea mai importantă creştere ca pondere în veniturile din 

economia locală. În ultima decadă, creşterea medie anuală a fost de 12,1%, iar veniturile s-au 
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dublat. Valoarea nou creată în sectorul serviciilor a crescut de peste 3 ori în perioada analizată, 

astfel că, de la o pondere de 25% în totalul economiei, acesta a ajuns la peste 35%.21 

2.6.1. Comerţ şi servicii 

Cele mai importante firme de la nivelul comunei Feleacu sunt: 

Firme după cifra de afaceri-an de referinţă 2019 
DIGGER CONSTRUCT SRL 9.458.466 lei 

 

BAR CONSULTING SRL 9.332.341 lei 

 

DEPOFRUIT SRL 5.741.921 lei 

 

COMSIS SERVICE SRL 4.732.360 lei 

 

ADISAN INSTAL SRL 4.598.805 lei 

 

GOBILIER RETAIL SRL 4.236.169 lei 

 

SUPER LACTIS SRL 3.779.394 lei 

 

OZONE SOLUTIONS & TECHNOLOGIES 
SRL 

3.349.267 lei 

NEPSIS BETON SRL 3.292.704 lei 

 

                                                           
21  Centrul Interdisciplinar pentru Ştiinţa Datelor Cluj Napoca/2020, Universitatea Babeş-Bolyai, Primăria Cluj 

Napoca, Economia Clujului, Municipiul Cluj Napoca şi Zona Metropolitană Cluj-Raport de cercetare-
dezvoltarea economiei locale în deceniul 2008-2018. 
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MOBIPROD SRL 3.225.231 lei 

 

BUSINESS RISTO DEVELOPMENT SRL 2.898.843 lei 

 

BARUCH MANAGEMENT SRL 2.853.331 lei 

 

MECANO CONSTRUCT SRL 2.705.386 lei 

 

EMPERO CONTRACT SRL 2.399.375 lei 

 

VADOL COM SRL 2.377.507 lei 

 

Firme după numărul de angajaţi-an de referinţă 2019 
VADOL COM SRL 47 angajaţi 

 

COMSIS SERVICE SRL 36 angajaţi 

 

AB SMART CONSULTING SRL 31 angajaţi 

 

MOBIPROD SRL 24 angajaţi 

 

VIENA OIL CAFFE SRL 23 angajaţi 

 

BARUCH MANAGEMENT SRL 19 angajaţi 
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GOBILIER RETAIL SRL 18 angajaţi 

 

LEMON EVENT CONSULTING SRL 18 angajaţi 

 

ADISAN INSTAL SRL 16 angajaţi 

 

AGENTIA IMOBILIARA TARA SRL 16 angajaţi 

 

SUPER LACTIS SRL 15 angajaţi 

 

TMVNETVISION SRL 12 angajaţi 

 

VELE PRODSERV SRL 12 angajaţi 

 

NEPSIS EXPLOATARE SRL 11 angajaţi 

 

CARBOETALON SRL 8 angajaţi 

 

Firme după profit-an de referinţă 2019 
DIGGER CONSTRUCT SRL 2.829.513 lei 

 

BAR CONSULTING SRL 1.297.785 lei 

 

ADISAN INSTAL SRL 989.369 lei 
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AGENTIA IMOBILIARA TARA SRL 841.068 lei 

 

REI CENTRAL SRL 794.498 lei 

 

OZONE SOLUTIONS & TECHNOLOGIES 
SRL 

643.605 lei 

SUPER LACTIS SRL 590.501 lei 

 

MECANO CONSTRUCT SRL 551.236 lei 

 

ZANTORA IT SERVICES SRL 507.034 lei 

 

INOVASOL SRL 429.900 lei 

 

BUSINESS RISTO DEVELOPMENT SRL 421.657 lei 

 

ENERGETIC SERV INSTAL SRL 419.190 lei 

 

CARBOETALON SRL 380.854 lei 

 

MONTIN TANTAU SRL 372.866 lei 

 

BARUCH MANAGEMENT SRL 311.254 lei 

 

Sursa: www.listafirme.ro 
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Top domenii de activitate firme din comuna Feleacu: 

 

 

După cifra de afaceri 
an de referinţă 2019 

CAEN 4312-Lucrări de pregătire a terenului 

 

CAEN 7022-Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi  
management 

 

CAEN 4631-Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor 

 

55 CAEN 5610-Restaurante 

 

4   CAEN 4322-Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de 
aer condiţionat 

 

     CAEN 4647-Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a 
articolelor de iluminat 

 

1   CAEN 1051-Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 

 

CAEN 6201-Activităţi de realizare a soft-ului la comandă 
(software orientat client) 

 

CAEN 2363-Fabricarea betonului 

 

CAEN 3109-Fabricarea de mobilă n.c.a. 

 

CAEN 5590-Alte servicii de cazare 



 

 

 73 

  

  

Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

 

CAEN 4333-Lucrari de pardosire şi placare a pereţilor 

 

CAEN 4520-Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

 

CAEN 4799-Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, 
standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 

 

CAEN 4730-Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru 
autovehicule în magazine specializate 

 

 

 

 

După număr angajaţi 
an de referinţă 2019 

CAEN 4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru 
autovehicule în magazine specializate 

 

CAEN 5610 – Restaurante 

 

CAEN 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 
n.c.a. 

 

CAEN 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.  

 

CAEN 4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, 
minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 

 

CAEN 4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 
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CAEN 4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a 
articolelor de iluminat 

 

CAEN 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi 
management 

 

CAEN 4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer 
condiţionat 

 

CAEN 6831 - Agenţii imobiliare 

 

CAEN 1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 

 

CAEN 6110 - Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 

 

CAEN 5610 – Restaurante 

 

CAEN 0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi 
caolinului 

 

CAEN 3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 

 

 

 

 
 
După profit 

CAEN 4312- Lucrări de pregătire a terenului 
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an de referinţă 2019 
 

 

 

CAEN 7022- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi  
management 

 

CAEN 4322- Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer 
condiţionat 

 

CAEN 6831- Agenţii imobiliare 

 

 

CAEN 4110- Dezvoltare (promovare) imobiliară 

 

 

CAEN 6201- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă 
(software orientat client) 

 

CAEN 1051- Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 

 

 

CAEN 4520- Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 

 

 

CAEN 6201- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă 
(software orientat client) 

 

CAEN 5590- Alte servicii de cazare 
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CAEN 5590- Alte servicii de cazare 

 

 

CAEN 4321- Lucrări de instalaţii electrice 

 

 

CAEN 3320- Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 

 

 

CAEN 3320- Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 

 

 

CAEN 4333- Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 

 

 

Sursa: www.listafirme.ro 

În comuna Feleacu se practică intensiv creșterea animalelor și agricultura de subzistenţă, 

lucru care afectează negativ randamentul şi productivitatea suprafeţelor agricole. Suprafeţele de 

teren arabil se pretează pomiculturii, culturilor de cereale, păioase, porumb, cartofi, plante furajere, 

legume. Se cresc bovine, ovine, porcine, cabaline, păsări. 

În această zonă sunt derulate activități apicole, activități turistice de tip artistic, religios și 

sportive. 

http://www.listafirme.ro/


 

 

 77 

  

  

Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

2.6.2. Forța de muncă și șomajul 
 

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.  

În anul 2020, la nivel naţional, rata de ocupare a populaţiei în vârstă de muncă (15-64 ani) a 

fost de 65,6%, în scădere faţă de  anul  anterior  cu  0,2  puncte  procentuale.  Ca  şi în anii anteriori, 

rata  de  ocupare  a  fost  mai  mare  la bărbaţi (74,4%, faţă de 56,5% la femei). Pe medii de 

rezidență, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (67,1%, faţă de 63,8% în mediul rural).  

Rata  de  ocupare  a  tinerilor  (15-24  ani)  a  fost  de  24,6%,  iar  cea  a  persoanelor  vârstnice  

(55-64  ani)  de 48,5%. 

Rata șomajului din mediul rural este diferită de cea din mediul urban. În general, în mediul 

urban, oamenii apelează inclusiv la reconversia profesională în cazul în care își pierd locul de 

muncă, având mai multe șanse de a găsi un loc de muncă potrivit vârstei și pregătirii lor, în 

comparație cu locuitorii din zona rurală.Chiar dacă, în ultima perioadă, din ce în ce mai multe 

persoane aleg să urmeze diferite cursuri prin programe de învățământ la distanță, acestea totuși nu 

reușesc să își găsească un loc de muncă în apropierea domiciliului. 

  Spre deosebire de situatia altor comune, în comuna Feleacu fenomenul de migrare nu este 

pregnant, deoarece poziția geografică a acestei localități influențează mulți clujeni să își dorească 

o locuință pe raza comunei. Acest fapt este susţinut de peste 100 de autorizații de construcție emise 

doar la nivelul anului 2020. În comuna Feleacu navetismul este ridicat, deoarece apropierea de 

orașul Cluj-Napoca determină populația aptă de muncă să lucreze pentru firmele clujene.  

Analiza evoluţiei în timp a numărului mediu de salariaţi (numărul mediu al salariaţilor 

cuprinde persoanele angajate cu contract de muncă/raport de serviciu pe durată determinată sau 

nedeterminată, inclusiv lucrătorii sezonieri, managerul sau administratorul, al căror contract de 
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muncă/raport de serviciu nu a fost suspendat în anul de referinţă) din comuna Feleacu  arată 

următoarea situaţie: 

Evoluţie număr mediu de salariaţi- persoane 

An de referinţă 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

          

336 288 271 261 279 283 297 448 588 506 

Sursa: INS 

 

Datele statictice arată că numărul mediu de salariaţi a crescut constant, având un vârf în 

anul 2018. Trendul este unul de creştere, situaţia fiind influenţată pozitiv de proximitatea 

comunei faţă de municipiul Cluj. 

În ceea ce priveşte numărul şomerilor, situaţia la nivelul comunei Feleacu, conform datelor 

INS este următoarea: 
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Şomeri înregistraţi 

An de referinţă 

2016 2017 2018 2019 2020 

M F M F M F M F M F 

13 12 12 12 1 1 4 4 14 34 

Total: 25 Total: 24 Total: 2 Total: 8 Total: 48 

Sursa: INS 

 

Datele statistice arată că numărul de şomeri a fost cel mai scăzut în perioada 2018-2019 şi a 

crescut semnificativ în anul 2020, un factor important fiind contextul pandemiei covid 19 care a 

afectat întreaga economie atât la nivel local cât şi naţional şi internaţional. 
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2.6.3. Agricultura 
 

În ceea ce priveşte domeniile agriculturii şi silviculturii, condiţiile climatice variate ale zonei 

în care este situat judeţul Cluj au creat un cadru prielnic de dezvoltare a agriculturii, aceasta 

constituind cea de-a doua ramură, ca pondere şi importanţă în economia judeţului. Un rol important 

în cadrul acestui sector economic îl deţine zootehnia, dar o pondere însemnată o are şi producţia 

vegetală. Atât sectorul vegetal cât şi cel zootehnic traversează o perioadă de tranziţie caracterizată 

prin reducerea producţiei de la an la an, situaţie ce reclamă adoptarea unor măsuri care să stimuleze 

procesul relansării agriculturii judeţului. Importanţa agriculturii judeţului rezidă şi în existenţa 

Universităţii de Ştinţe Agricole şi Medicină Veterinară care licenţiază anual peste 2000 de 

absolvenţi, specialişti în toate domeniile agriculturii. 

Comuna Feleacu are o suprafaţă agricolă de 6.622,76 ha,structurată astfel: 

Suprafaţa arabilă 

Terenuri arabile 1405 Ha 

Păşuni 1288 Ha 

Fâneţe 857 Ha 

Livezi 485,65 Ha 

Vii 0 Ha 

Total terenuri agricole 4035,65 ha 

Terenuri neagricole 

Păduri şi alte terenuri forestiere 2084 Ha 

Terenuri cu ape şi ape cu stuf 38 Ha 
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Căi de comunicaţie  132 Ha 

Terenuri ocupate cu construcţii şi curţi 100 Ha 

Terenuri degradate şi neproductive 233,11 Ha 

Total terenuri neagricole 2587,11 Ha 

Sursa: Primăria Feleacu 

Agricultura, creşterea animalelor, industria casnică şi meseriile sunt cele mai semnificative 

activităţi de bază desfăşurate în cadrul comunei. 

În prezent, agricultura se realizează în mare parte prin tehnologii învechite şi necesită un 

timp relativ lung pentru procesare, iar pentru sporirea economiei din cadrul comunei aceste 

tehnologii trebuie să fie modernizate şi să utilizeze forţă de muncă adecvată. Terenurile agricole 

au în cea mai mare parte un nivel relativ redus de poluare, deoarece lipsa posibilităţilor financiare 

ale ţăranilor nu a permis practicarea unei agriculturi intensive, bazate pe folosirea în exces a 

substanţelor chimice poluante pentru sol şi pentru apele freatice şi de suprafaţă. Această situaţie 

prezintă avantaje în contextul creşterii importanţei produselor alimentare, ecologice, precum şi a 

mediului înconjurător sănătos.  

În partea de nord-vest a ţării, zona în care se află situată şi comuna Feleacu, culturile 

specifice sunt cele de cereale. Cu toate că zona se pretează pentru pomicultură, aceasta nu este 

exploatată îndeajuns. În acest sens, se pot realiza parteneriate sau colaborări cu investitori străini 

în privinţa realizării unor centre de colectare a produselor agricole tradiţionale, care să fie 

comercializate atât pe teritoriul României, cât şi pentru export.  

Suprafaţa productivă de primăvară în anul 2021 (AGR 2A) a comunei Feleacu arată după 

cum urmează:  
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Culturi de câmp în ogor propriu 

Exploataţii agricole individuale 

Cereale pentru boabe 479 Ha 

Cartofi  60 Ha 

Legume de câmp şi în solarii 57 Ha 

Plante de nutreţ 37 Ha 

Păşuni naturale în folosinţă 1288 Ha 

Fâneţe naturale în folosinţă 857 Ha 

Sursa: Primăria Feleacu 

De asemenea, în comuna Feleacu există sere de plante cu o suprafață totală de aproximativ 

5000 mp, în cadrul cărora se cultivă flori, plante aromatice și legume. 

Efectivele de animale au cunoscut o reducere drastică pe parcursul perioadei de tranziţie. Au 

apărut unele modificări structurale semnificative ca urmare a desfiinţării sau privatizării 

cooperativelor agricole de producţie şi a fermelor de stat. Neavând posibilitatea de folosire a 

spaţiilor şi dotărilor tehnice din fostele unităţi de producţie intensivă, micii agricultori s-au axat pe 

creşterea animalelor în principal pentru consum propriu.   

Pe teritoriul comunei Feleacu, există mai multe persoane fizice autorizate care se ocupă cu 

creșterea animalelor, dintre care enumerăm: bovine, porcine, păsări, ovine, dar și mici 

întreprinzători care se ocupă cu creșterea albinelor. La nivelul comunei există 1 medic veterinar în 

Feleacu. 

Conform centralizatorului actual realizat la nivelul Primăriei Feleacu relativ la efectivul de 

animale, se înregistrează următoarea situație redată în tabelul de mai jos: 
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Efectivele de animale din comună 

Bovine 840 

Porcine 681 

Ovine 12.824 

Păsări 3.020 

Sursa: Primăria Feleacu 

 

Comuna Feleacu dispune de următoarele maşini şi echipamente agricole:  

Parcul de maşini agricole din comună 

Tractoare 102 

Pluguri 82 

Semănători păioase 3 

Semănători prăşitoare 4 

Remorci tractor 2 

Sursa: Primăria Feleacu 

Locuitorii din satele comunei Feleacu au ca principală ocupaţie cultivarea terenului 

agricol sau creşterea animalelor.  

Pe raza comunei Feleacu funcţionează un centru de colectare, prelucrare şi comercializare 

a produselor agricole respectiv a produselor din lapte de capră. 
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2.6.4. Turism 
 

Comuna Feleacu prezintă un potenţial turistic deosebit, dar insuficient pus în valoare. 

Turismul rural şi agro-turismul (specific legate de activităţile din fermă) sunt activităţi generatoare 

de venituri alternative, ceea ce oferă posibilităţi de dezvoltare a spaţiului rural, datorită peisajelor 

unice, ariilor semi-naturale vaste, ospitalităţii înăscute a locuitorilor din mediul rural.   

Conservarea tradiţiilor, a culturii, a specialităţilor culinare şi a băuturilor, precum şi 

diversitatea resurselor turistice rurale oferă potenţial pentru dezvoltarea acestui sector. Comuna 

Feleacu deţine în acest domeniu un bun potenţial natural, însă insuficient valorificat. Astfel, se pot 

admira: 

 Biserica ortodoxă din Feleacu, construcție din sec. al XV-lea 

 Biserica ortodoxă din satul Vîlcele, construcție din 1922 

 Biserica romano-catolică din satul Gheorghieni, construcție din sec. al XV-lea 

 Așezarea din epoca romană de la Vîlcele 

 Valea Morilor 
 

 Valea Căpriorii  
 

 Pârtia de schi Arena 

 Fun Park  

       În acestă zonă există spații de cazare și locuri de luat masa:  

 Pensiuni turistice – Pensiunea Teleschi; Charming Home by Feleacu 

 Agropensiunea Mariş 

 Hoteluri – Hotelul  Premier (Vîlcele), Wonderland Cluj Resort (Feleacu) 

 Restaurante – Restaurant pescăresc Han Europa (Vîlcele), Wonder Bistro & Bar, 

La 502, Pizza Land Cluj, Pizzeria Diddy, Pizzeria Ana, Aroma Restaurant 

(Feleacu), Trovantland (Gheorghieni)  
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Zona Feleacului nu își ascunde frumusețile. În Valea Căpriorilor, cu o suprafață de 33 ha, 

peisajul se dezvăluie treptat, după ce rămân în urmă casele sătenilor. Acest  punct  situat  la vărsarea 

pârâului Valea Satului în Valea Racilor trebuie ocrotit, fiind situat într-o zonă vulnerabilă. Valea 

este rezervație peisagistică și datorită zonei cu plantele străvechi și rare este în același timp și 

rezervație botanică. Unicitatea acestei văi constă și în existența trovanților de forma unor mingi 

uriașe din piatră, dovezi ale existenței unei mări de odinioară. Nisipul cimentat de apele calcaroase 

în jurul unui miez, printr-o continuă rostogolire a ajuns la dimensiunile de astăzi. 

Desigur, ca în cazul oricarui lucru învaluit în mister, există o legendă și despre trovanți22. Se 

spune că, demult, pe cand zona era populată de creaturi fantastice, aici traia, într-o peșteră, un 

balaur pe nume Feleac. Iubit de oameni, care de multe ori îl vizitau pentru a-i asculta poveștile, 

Feleac era, totuși, mâhnit deoarece nu avea urmași. Într-o zi, balaurul auzi un sunet ciudat, iar când 

a ieșit să vadă ce este, a văzut o căprioară ce avea legați la gât niște clopoței fermecați. 

Vrăjit de cântecul acestora, Feleac a dus căprioara în peșteră, dar aceasta l-a rugat să-i dea 

drumul, iar în schimb îi va îndeplini cea mai arzătoare dorință. Bineînțeles, balaurul își dorea copii, 

așadar în fundul peșterii au apărut mai multe ouă strălucitoare. Totuși, înainte de a pleca, căprioara 

l-a sfatuit pe Feleac să părăsească locul deoarece îl urmărea o mare primejdie. Ignorând sfatul, 

acesta s-a lăudat oamenilor cu ce primise, fără să bănuiască faptul că de aici i se va trage pieirea. 

Cu gândul la comoara din ascunzătoarea lui Feleac, oamenii au pornit să-i fure ouăle balaurului. 

Dându-și seama că nu le poate salva pe toate, Feleac le-a împraștiat în toată zona și apoi a 

plecat spre valea unde căprioara i-a spus că se poate ascunde în caz de pericol. A fost prins, însă, 

de oameni și la puțin timp dupa asta a murit, mistuit de supărare că nu și-a putut vedea copiii 

născându-se. De aici, zona a primit numele de Feleac, ouăle au devenit trovanți sau "ouă de 

Feleac", iar valea salvării se cheamă de atunci Valea Căprioarei. 

                                                           
22 http://citynews.ro/eveniment-15/fascinantele-oua-de-piatra-din-feleacu-87653  

http://citynews.ro/eveniment-15/fascinantele-oua-de-piatra-din-feleacu-87653
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Fig. 3. Trovanții din Valea Căprioarele, comuna Feleacu 
 

Situl Făgetul Clujului – Valea Morii se întinde pe o suprafaţă de 1.667 ha şi este situat în 

zona centrală a judeţului Cluj, la sud de municipiul Cluj-Napoca, cuprinzând parțial teritoriile 

administrative ale următoarelor localităţi și comune: municipiul Cluj-Napoca, comuna Feleacu cu 

satele Feleacu, Casele Micești, Vâlcele, comuna Floreşti cu satele Floreşti, Tăuţi, comuna Ciurila 

cu satele Ciurila, Sălicea, comuna Tureni cu satele Tureni, Micești. Situl Făgetul Clujului – Valea 

Morii este arie naturală protejată de interes comunitar conform Directivei Consiliului 92/43/CEE 

privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică, desemnat prin 

Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului 

de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei 

ecologice europene Natura 2000 în România modificat prin Ordinul Ministrului Mediului și 

Pădurilor nr. 2387/2011. În cadrul sitului există două rezervații naturale: Rezervația naturală 

Făgetul Clujului, Rezervația naturală Valea Morilor. Cele două revervații naturale, incluse integral 

pe teritoriul Sitului au fost declarate arii protejate încă din 1974. Ca suprafață, Situl Făgetul 

Clujului – Valea Morii are 1.667 ha,  Rezervația Făgetul Clujului 272 ha, iar Rezervația Valea 

Morii 1,72 ha. Din punct de vedere al distribuției teritoriale pe localități, acesta este împărțit astfel:  

municipiul Cluj-Napoca deține 67,66%, comuna Feleacu 17,73%, comuna Floreşti 4,15%, comuna 
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Ciurila 10,23%, iar comuna Tureni mai puțin 1%. În cadrul sitului au fost identificate următoarele 

clase de habitate: păduri de foioase, mlaştini şi păşuni. Sunt protejate următoarele tipuri de 

habitate: Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum, Mlaştini alcaline, Mlaştini calcaroase 

cu Cladium mariscus (habitat prioritar). 

Speciile protejate sunt: Isophya stysi (cosaşul), Maculinea teleius (fluture),  Colias 

myrmidone (albiliţa portocalie – fluture), Lycaena dispar (fluturele de zi), Euphydryas maturna 

(fluture), Eriogaster catax (future de noapte), Leptidea morsei (fluture), Eleocharis carniolica 

(pipiriguţ – plantă), Liparis loeselii (moşişoare – plantă, orhidee), Ligularia sibirica (curechiu de 

munte – plantă), Adenophora lilifolia (clopoţel). Dintre mamiferele ce pot fi întâlnite aici, din ce 

în ce mai rar, amintim: căprioara, hârciogul european, pisica sălbatică, jderul de copac, bursucul, 

pârșul mare, veverița, porcul mistreț, vulpea. 

Bisericile din comuna Feleacu 

Începuturile istorice ale Feleacului se pierd în negura timpului. Anul 1367 avea să 

demonstreze prin documente clare existența de sine stătătoare a acestei localități. Este știut că de-

a lungul veacurilor până în prezent, Biserica a avut un rol important în viața sătenilor.  

Construită cu sprijinul material al lui Ștefan cel Mare, Biserica "Sfânta Parascheva" a fost 

terminată la 25 octombrie 1488, iar localnicii sunt foarte mândri că sunt deținătorii unui astfel de 

monument. Deși timpul și-a lăsat o amprentă vizibilă asupra clădirii, se poate observa că în prezent 

aceasta se conservă în condiții excelente. Ca majoritatea bisericilor din Ardeal, lăcașul de cult de 

la Feleacu are două intrări și compartimente separate pentru bărbați și femei. Monumentul, 

apreciat ca fiind de arhitectură gotică târzie, este de fapt o biserică tip sală cu două travee boltite 

şi cu o absidă poligonală decroşată. La interior se pot admira picturi murale și icoane executate de 

zugravul Nistor din Feleacu, în perioada 1760-1765. Nicolae Iorga datează construcția cea veche 

la mijlocul secolului al XV-lea, în timpul domniei lui Ioan de Hunedoara. Între secolele XV-XVI 

această biserica a constituit sediul Mitropoliei ortodoxe a Transilvaniei și este apreciată ca fiind 

prima structură ecleziastică de rit grec creată pentru Transilvania. 
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Fig. 4. Interior Biserica ortodoxă “Sfânta Parascheva” -  Feleacu 

  Cercetările arheologice efectuate în anul 2011, atât în interior cât și în exterior, au furnizat 

primele argumente concrete pentru datarea bisericii în secolul al XV-lea.  

Câteva morminte  suprapuse de fundațiile actuale au arătat de asemenea faptul că încă din secolul 

al XIII-lea comunitatea românească din Feleacu a avut o biserică situată în apropiere. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea a fost instalat un bust al lui Ștefan cel Mare la vest de 

biserică, pe cheltuiala lui Gheorghe Sion.  

Biserica a fost restaurată în anul 1925, sub patronajul regelui Ferdinand al României, după 

planurile arhitectului Karoly Kos, când a fost ridicat și turnul. 
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Fig. 5. Biserica ortodoxă “Sfânta Parascheva” -  Feleacu 

Sursa: Wikipedia 

Pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii și 

Patrimoniului Național din România, este înscrisă Biserica "Cuvioasa Parascheva" 

a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului din anul 2010.  

În 1993 s-a pus piatra de temelie a bisericii cu hramul Sfânta Troiţă, o biserică monumentală 

realizată în stilul bizantin moldovenesc.  

În curtea mănăstirii se află un muzeu care reprezintă o reconstituire de casă din zona 

Feleacului din secolul al XIX-lea, refăcută între anii 2008-2010.  

În acest muzeu vizitatorii pot găsi icoane pe sticlă, niculene, şi un număr de tipărituri vechi 

printre care Evanghelia din 1682 a lui Ştefan Cantacuzino. 

Biserica ce poartă hramul “Sfânta Troiță” a fost sfințită în luna iulie a anului 2014, cu ocazia 

praznicului Sfintei Treimi. Slujba a fost oficiată de ÎPS Mitropolit Andrei și PS Episcop Vasile 

Someșanul, alături de un sobor de preoți și diaconi și a fost urmată de Sfânta Liturghie. La finalul 

Sfintei Liturghii, ÎPS Părinte Andrei l-a hirotesit arhimandrit pe starețul mănăstirii de le Feleac, 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lista_monumentelor_istorice_din_jude%C8%9Bul_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arhiepiscopia_Vadului,_Feleacului_%C8%99i_Clujului
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părintele Alexandru Ghenț. 

 

Fig. 6. Biserica Sf. Treime, sat Feleacu  

În localitatea Vîlcele se poate vizita o altă biserică ortodoxă cu care locuitorii acestui sat se 

mândresc foarte tare. Ea a fost construită în 1922. 

 

Fig. 7. Biserica ortodoxă din localitatea Vîlcele, comuna Feleacu 

 

Tot pe lista monumentelor istorice din Cluj din 2010 se regăseşte și biserica romano-catolică 

din localitatea Gheorgheni. Este o construcție veche ce datează încă din sec. al XV-lea, reclădită  
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în 1570 și deține  trei clopote. Pe turnul sudic deținut de această biserică se poate admira o friză ce 

a fost atribuită anului 1570. 

 
Fig. 8. Biserica romano-catolică, sat Gheorghieni 

Satul Gheorghieni se mai poate lăuda cu alte două biserici: biserica reformată și cea 

ortodoxă. Biserica reformată a fost înălțată în anul 1887, iar turnul acesteia ulterior, în 1912. Pe 

locul unei biserici mai vechi de lemn ce datează din anul 1913 a fost înălțată din piatră biserica 

ortodoxă, în anul 1950.  
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               Fig. 9. Biserica reformată 23 

Fig. 10. Biserica ortodoxă 24sat Gheorghieni, comuna Feleacu 

De asemenea, în localitatea Feleacu se află Mănăstirea Starvoanastatis. Comunitatea 

monastică Stavroanastasis este o comunitate creştină, în Biserica lui Hristos, deschisă tuturor celor 

care aderă la structura, funcţionalitatea şi spiritualitatea ei, indiferent de confesiune sau statut 

social: celibi sau căsătoriţi, bărbaţi sau femei, clerici sau laici, fără a fi determinată sau limitată 

teritorial. Denumirea comunităţii şi anume Stavronastasis, provine din reunirea a două cuvinte 

greceşti: Stavros = cruce şi Anastasis = înviere. 

Comunitatea monastică Stavroanastasis şi biserica ei, având ca sărbătoare Misterul pascal, 

al Patimilor, Morţii şi Învierii Domnului, considerate ca un întreg inseparabil, îşi sărbătoreşte 

hramul, nu de două ori într-un an liturgic, ci o singură dată, dar timp de 16 zile, începând cu 

Sâmbăta lui Lazăr şi terminând cu Duminica Tomii25. 

 

Fig. 11. Mănăstirea Stavroanastasis26 

                                                           
23Sursa http://gyorgyfalva.eu/wp/wp-content/uploads/2012/03/temkul-33a-1.jpg 
24 http://gyorgyfalva.eu/wp/wp-content/uploads/2012/03/PICT0002a.jpg 
25 http://www.stavroanastasis.ro/  
26 Ibidem 16 

http://www.stavroanastasis.ro/
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Pe raza comunei există și biserici penticostale, astfel: 1 Biserică penticostală în localitatea 

Feleacu, 1 Biserică penticostală în localitatea Gheorghieni și 2 Biserici penticostale în localitatea 

Vâlcele.       

  Un punct de atracție turistică îl reprezintă siturile arheologice din Vîlcele: 

• Tumulii27 preistorici din punctele “La Vâlcea” și “La Popas” 

• Așezarea romană (din secolele II-III) în zona “Săliște” 

Însemnătatea acestor situri este demonstrată şi prin înscrierea lor pe lista monumentelor 

istorice din judeţul Cluj în anul 2010, de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional din 

România. 

Un alt aspect interesant din perspectiva atracţiilor turistice îl constituie existenţa pe un teren viran 

(numit “Pusta”) a ruinelor unei foste biserici maghiare.       

În perioada sezonului de iarnă foarte mulți turiști sunt atrași de pârtia de schi Arena de pe 

dealul Feleacu, ce a fost amenajat în ultimii ani, în special pentru a satisface nevoia de  practicare 

a sporturilor de iarnă a locuitorilor orașului Cluj, precum și a celor din zona apropiată. 

 

Fig. 12. Pârtia de schi de pe dealul Feleacu 

                                                           
27Tumul (pl. tumuli): movilă artificială, conică sau piramidală, din pământ sau din piatră, pe care unele popoare din antichitate o 
înălțau deasupra mormintelor 



 

 

 94 

  

  

Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

Pârtia are un traseu de 750 de metri, cu o diferență de nivel de 98 de metri. Pârtia Feleacu 

este dotată cu un teleschi care poate transporta 412 persoane pe oră, precum și cu instalație pentru 

zăpadă artificială. Sistemul de iluminare, format din 27 de stâlpi, permite utilizarea pârtiei și 

noaptea. Accesul se face pe Drumul Județean, din Drumul Național DN 1 Cluj Napoca – Turda. 
 

Vecinătatea municipiului Cluj-Napoca a determinat apariția funcțiunilor turistice și de 

agrement, astfel zona protejată Valea Morilor și localitatea Casele Micești au cel mai mare 

potențial în aceast privință, dar nu trebuie omise nici celelalte localități ale comunei, devenite 

localități de sejur la sfârșit de săptămână al multor orășeni. 

Atfel, un proiect al SC Teleschi SRL Cluj-Napoca  este Fun Park, situat la 12 km de Cluj-

Napoca, pe dealul Feleacului, lângă Pârtia Feleacu. Acest parc de aventură promovează mișcarea, 

oferind o serie de activități atât pe perioada verii, cât și pe cea a iernii. Activitățile care pot fi 

desfăşurate în acest parc sunt: 

-  Zorbing (rostogolirea unei persoane aflată într-o sferă transparentă cu diametrul de 2.5m pe 

un teren în pantă), tubing (un traseu format din covoare artificiale pe care clienții alunecă spre baza 

instalației, cu ajutorul unor colaci pneumatici special concepuți), bob alpin, tir cu arcul, perete 

escaladă, tiroliană, rotondo. 

- Centru de închiriere biciclete, atelaje cu tracțiune animală - plimbări cu sania trasă de cai pe 

timpul iernii și în restul perioadei, plimbări cu trăsura, vizitarea principalelor puncte de atracție 

turistică din zonă precum Biserica ortodoxă "Adormirea Maicii Domnului" din satul Feleacu, 

Biserica ortodoxă din satul Vîlcele, Biserica romano-catolică din satul Gheorghieni,  sau așezarea 

din epoca romană de la Vîlcele. 

- Parc de joacă pentru copii - trei fortărețe: turn "Fort" 200cm x 430cm (modul de urcare, 

tobogan 3m, groapă de nisip), modul "Step" (scară din frânghie care se atașează la turnul "Fort"), 

modul "Balcony" (balcon din lemn atașabil la turnul "Fort"), modul "Climb" (perete și plasă de 

cățărare pentru copii atașabil la turnul "Fort"), turn "Villa" 170cm x 410cm (complex de joacă cu 

cupolă colorată, 3 drumuri de urcare, scară din frânghie, frânghie de cățărare, tobogan 3m și groapă 
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de nisip), modul "Rock" (perete de escaladă atașabil turnului "Villa"), modul "Tic Tac Toe" 

(accesoriu cu joc X-0 atașabil turnului Villa), leagăn "Peak" 240cm x 370cm (leagăn cu loc de 

cățărare și tobogan). 

-  Perete de escaladă artificial - perete artificial de alpinism de 50 mp cu grad variabil de 

dificultate, realizat în funcție de repartizarea diferită a prizelor. Parcul oferă echipament complet 

pentru oricare dintre traseele de pe peretele de escaladă: coarda de alpinism,  casca de protecție, 

hamul de cățărare, carabiniere și bucle expres, dispozitiv de rapel și filare. 

-   Piscina  exterioară în cadrul hotelului Premier din localitatea Vâlcele, una dintre cele mai 

mari piscine de pe raza Municipiului Cluj-Napoca, inaugurată în anul 2019 

-   Activități de agrement în cadrul Wonderland Resort – zboruri cu elicopterul, tabere, excursii, 

horseback riding, hot air baloon, parc de aventură, paintball și tiroliană,sanie sau atelaje trase de 

căței, închiriere biciclete, terenuri de tenis și fotbal, piscina, jacuzzi, hammam  

-    Activități de agrement pentru copii în cadrul Pahumi  Feleacu – organizare de petreceri, 

activități after-school, diverse evenimente – Halloween, Picnic în familie, etc., tabere de zi în 

perioada verii, cluburi sportive și cluburi pentru mămici. 

-  Rotondo - un carusel circular pentru copii care poate fi folosit iarna cu ajutorul schiurilor și 

vara folosind colaci pneumatici speciali. Caruselul este compus dintr-o bază centrală rotativă pe 

care se montează suporții pentru schiori sau pentru colaci și are rolul de a ajuta copiii să învețe să 

schieze mult mai ușor și în condiții de siguranță ridicată. 

- Tiroliană - presupune montarea a doi stâlpi de susținere pe care se montează un cablu cu 

ajutorul căruia clienții, ancorați în hamuri, coboară la vale. Lungimea traseului este de 100 metri.28 

 

                                                           
28 http://www.clujulcopiilor.ro/unde-mergem/Fun-Park-Cluj/2837 
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2.6.6. Dezvoltarea edilitară   

Printre proiectele implementate la nivelul comunei Feleacu amintim: 

Proiecte 

 

Stadiu 

Creșterea eficienței energetice și gestionarea  inteligentă a 
energiei pentru şcolile din Feleacu şi Gheorghieni 

Proiect în pregătire pentru 
finanţare ulterioară 

 

Extinderea  și modernizarea scolii din Gheorghieni 

 

Proiect în pregătire pentru 
finanţare ulterioară 

Înlocuire a conductelor și branşamentelor de gaze naturale 
din satul Feleacu 

 

În curs de realizare 

Sistem stradal de supraveghere video cu camere video 
performante, UltraHD 5 MP 

 

Realizat 

Modernizare drumuri din sat Feleacu, Valcele, Gheorghieni 
și Saradis 

Proiect în pregătire pentru 
finanţare ulterioară 

Realizarea stației de Reglare Măsurare și Predare Valcele2  

 

În curs de realizare 

Realizare rețea de distribuție gaz în localitatea Vâlcele Realizat 

Montare stații de pompare la sistemul de canalizare sat 
Feleacu 

 

În curs de realizare 

Amenajarea Monumentul Eroilor Felecani  

 

Realizat 

Montare iluminatului public în comuna Feleacu – 
localitățile Feleacu, Gheorghieni, Vâlcele, Casele Micești 

În curs de realizare 
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și Sărădiș, prin programul Iluminat Public, finanțat prin 
Administrația Fondului de Mediu  

 

Proiect pentru Stația de Reglare Masurare și Predare 
(SRMP) care o sa alimenteze cu gaz rețeaua de distribuție 
din satul Vâlcele. 

 

Realizat 

Montare corpuri de joaca in 3 locuri de joaca din Feleacu; 
Valcele și Gheorghieni. 

 

Realizat 

Modernizare reţea de distribuţie apă în sat Feleacu 

 

Realizat 

Reţea canalizare în sat Feleacu 

 

În curs de realizare  

Montare trei containere unde se colectează moloz, 
voluminoase și biodegradabile. 

 

Realizat 

Realizare studiu fezabilitate canalizare Gheorghieni 

 

Realizat 

Realizare lucrări la dispensarul din Vâlcele Realizat 

 

Proiecte pentru Asfaltare străzi comunale și ulițe în 
comuna Feleacu 

Realizat  

Grădiniţă cu program prelungit la Feleacu 

 

Realizat 

Sediu nou pentru gradiniţa din Gheorghieni 

 

Realizat 
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Realizare teren multisport în localitatea Gheorghieni Faza SF, Depus spre finanțare 
prin CNI   

Modernizare dispensar localitatea Feleacu  Faza SF, urmând a fi depus la 
CNI 

 

2.7. Capitalul social 
 

2.7.1 Populația 
Comuna Feleacu are o populaţie de 4135 locuitori, conform datelor statistice aferente anului 

2020 (INS), o suprafaţă totală de 61,7 km2. 

De-a lungul timpului, respectiv în ultimii 10 ani, populaţia comunei Feleacu s-a mărit ca şi 

număr de persoane cu domiciliul stabilit în comună. Conform datelor INS, populaţia după 

domiciliu a comunei a fost următoarea: 

Evoluţie populaţie după domiciliu 

An de referinţă 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

          

3637 3664 3692 3730 3737 3767 3852 3953 4046 4135 

Sursa: INS 
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Structura pe vârste şi sexe a populaţiei comunei Feleacu este redată în tabelul de mai jos. 

Structura populaţiei-an de referinţă 2020 

 

 Masculin Feminin Total 

0-4 ani 90 101 191 

5-9 ani 102 106 208 

10-14 ani 109 113 222 

15-19 ani 81 113 194 

20-24 ani 105 86 191 

25-29 ani 80 81 161 

30-34 ani 131 145 276 
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3730 3737 3767
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35-39 ani 145 164 309 

40-44 ani 202 186 388 

45-49 ani 185 139 324 

50-54 ani  184 143 327 

55-59 ani 94 114 208 

60-64 ani  129 119 248 

65-69 ani 110 108 218 

70-74 ani 89 117 206 

75-79 ani 70 123 193 

80-84 ani 61 91 152 

85 ani si peste 49 70 119 

TOTAL 2016 2119 4135 

Sursa: INS 
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În ceea ce priveşte distribuţia populaţiei, din datele prezentate mai sus se observă că 

segmentele cele mai bine reprezentate sunt cele cu vârsta cuprinsă între 35 şi 54 de ani. Acest lucru 

poate fi considerat un avantaj având în vedere faptul că aceste categorii de vîrstă pot fi sau sunt şi 

în prezent direct implicate în piaţa muncii. Pentru orice comunitate, acest lucru este un avantaj şi 

un factor ce poate determina clar dezvoltarea locală. 

În comuna Feleacu religia dominantă este cea ortodoxă însă se remarcă şi existenţa unor 

minorităţi semnificative de reformați, penticostali, romano-catolici. 

În pofida profilului multietnic şi multiconfesional al comunei Feleacu, locuitorii acesteia 

oferă un exemplu evident de toleranţă, comuniune şi convieţuire în bune relaţii. Prin îmbinarea 

culturilor şi tradiţiilor specifice fiecărei etnii, multiculturalitatea reprezintă unul din punctele tari 

ale comunei Feleacu.  

O situație semnalată de reprezentanții Primăriei este aceea a fenomenului de navetism. 

Acesta se manifestă datorită proximității orașului Cluj-Napoca și a faptului că în comună numărul 

persoanelor cu studii superioare, liceale, postliceale și profesionale este ridicat. 
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2.7.2 Starea de sănătate 
Poziţionarea comunei Feleacu în apropierea municipiului Cluj-Napoca le oferă locuitorilor 

comunei posibilitatea de a apela la serviciile medicale oferite de Spitalul Judeţean Cluj şi de 

spitalele clinice şi de specialitate de pe raza orașului.  

      Sistemul medical la nivelul comunei este format din: 

Unităţi sanitare 

 

Cabinete medicale de familie 3- în Feleacu, Vâlcele, Gheorghieni 

 

Cabinete stomatologice 1- în Feleacu 

 

Farmacii 1- în Feleacu 

 

Dispensare umane 3- în Feleacu, Vâlcele, Gheorghieni 

 

Sursa: Primăria Feleacu 

Personalul medico-sanitar 

an de referinţă 2019 

Medici 2 

 

Din total medici: medici de familie 2 

 

Stomatologi 2 
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Farmacisti 1 

 

Personal sanitar mediu 4 

 

Sursa: INS 

În vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei din comună, 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 educaţionale pentru sănătate în rândul locuitorilor comunei de către medicii din cadrul 

cabinetelor individuale de medicină de familie, respectiv din cadrul cabinetelor stomatologice 

existente pe raza comunei. 

2.7.3 Educația formală și informală 
Învățământ 

Educaţia şi formarea capitalului uman sunt esenţiale pentru comunităţile rurale. La nivelul 

comunei Feleacu infrastructura educațională acoperă necesitățile populației, calitatea educaţiei 

este bună, pe de o parte din cauza unei dotări corespunzătoare a infrastructurii educaţionale, iar pe 

de altă parte din cauza nivelului de pregătire/experienţă al cadrelor didactice.  

În anul 2021, în comuna Feleacu funcţionează următoarele instituţii de învăţământ 

Categorie Denumire 

Şcoală Şcoala Gimnazială Ștefan Micle, sat Feleacu 

Şcoala din sat Vâlcele 

Şcoala Gimnazială din sat Gheorghieni 

Gradiniţe Grăniţa cu program prelungit Feleacu 
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Grădiniţa cu program prelungit Gheorghieni 

Grădiniţa  din Vâlcele 

Sursa: Primăria Feleacu 

 Viziunea şcolii cu clasele I-VIII Ştefan Micle constă în “ridicarea standardelor de tip rural 

la nivelul celui urban şi chiar european”. Misiunea instituţiei se axează pe următoarele direcţii29: 

 îmbunătăţirea performanţei şcolare (creşterea procentelor de promovabilitate) şi 

corecta orientare profesională a elevilor; 

 atragerea spre şcoală a comunităţii locale pentru creşterea efectivelor de elevi şi 

desfiinţarea învăţământului simultan; 

 crearea de personalităţi bine definite, cu deprinderi pragmatic şi respect pentru valorile 

tradiţionale; 

 sprijinirea iniţiativelor partenerilor educaţionali (elevi, părinţi, cadre didactice), 

stimularea motivării profesorilor pentru formarea lor profesională continuă.  

Populaţia şcolară   
an de referinţă 2020 

Copii înscrişi în grădiniţe 79 

Elevi înscrişi în învăţământul primar 84 

Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial 42 

TOTAL 205 

Sursa: INS 

Personal didactic 
an de referinţă 2020 

Învăţământ preşcolar 6 

Învăţământ primar 6 

Învăţământ gimnazial 12 

TOTAL 24 

                                                           
29 Site-ul şcolii Ştefan Micle din comuna Feleacu, http://scoalastefanmicle.ro/misiune-si-viziune/  

http://scoalastefanmicle.ro/misiune-si-viziune/
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Sursa: INS 

 

Săli de clasă, laboratoare, săli de gimnastică, terenuri de sport 
an de referinţă 2020 

Învăţământ preşcolar 4 

Învăţământ primar şi gimnazial 15 

Laboratoare învăţământ primar şi gimnazial 3 

Săli de gimnastică învăţământ profesional  2 

Sursa: INS 

 

PC-uri în unităţile de învăţământ 
an de referinţă 2020 

Învăţământ primar şi gimnazial 27 

TOTAL 27 

Sursa: INS 

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. Mijloacele prin care 

se transmite cultura în mediul rural sunt: căminele şi alte aşezăminte culturale, bibliotecile, 

cinematografele, radioul, televiziunea şi internetul. În satul Gheorghieni, cultura este transmisă 

inclusiv prin ziarul local denumit Györgyfali Lap / Gheorghieanul.  

În domeniul cultural, comuna Feleacu nu are o situaţie prea bună, existând o singură 

bibliotecă comunală şi trei cămine culturale – în localităţile Feleacu, Gheorghieni şi Vâlcele. 

Biblioteca comunală are un număr de 8.200 volume de carte.  

      Pe raza comunei activează formaţii artistice sau rapsozi populari.   

 Printre evenimentele deosebite care au loc în comună se regăsesc următoarele:  

 Fiii satului, Zilele satului 
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 Balul culesului viei, Bal de Paști 

 Serbarea de ziua mamei, Serbarea a cincizeci ani de căsătorie 

 Săptămâna Bibliei 

 Hramul bisericii 

 Comemorarea eroilor de Ispas 

 Moș Nicolae, Serbarea de Crăciun, Viflaim, Trei Crai, colindat 

 Serbarea Vine, vine Moș Crăciun organizată în preajma Crăciunului  

 Tabăra de dans popular 

 Tabăra „Angyaltábor” (pentru copii orfani) 

 Cloaca de Silvoiță – organizată la mijlocul lunii septembrie în localitatea Gheorghieni  

 Tabăra de Dansuri și Muzică Populară  

 Concurs în domeniul Științele Naturii intitulat Gyurgyoka (în traducere Prigorie – o 

pasăre rară migratoare), organizat în localitatea Gheorghieni, de către Asociația Părinților 

din Gheorghieni  

Tradiţii şi obiceiuri  

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.  
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Conservarea tradiţiilor, 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.  

În satul Gheorghieni există un patrimoniu de vestimentație extrem de bogat și unic. Astfel, 

Asociația Falu Kutja are o colecție destul de bogată de porturi populare și accesorii reprezentând 

obiecte de mobilier și textile. În inventarul colecției există peste 300 de obiecte. Expoziția este 

deschisă publicului pe bază de programare și se află într-o casă a Parohiei Bisericii Reformate din 

Gheorghieni. 

 

 

Fig. 12. Port popular, sat Gheorghieni, comuna Feleacu 
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2.7.4. Ordinea publică și protecția civilă 
Asigurarea ordinii şi liniştii publice 

Ordinea şi liniştea publică pe raza comunei Feleacu sunt asigurate prin activităţile 

desfăşurate de Postul Comunal de Poliţie Feleacu și de către Inspectoratul de Poliție al Județului 

Cluj. Postul de Poliţie Comunal Feleacu asigură serviciul poliţienesc pe raza celor 5 localităţi 

componente ale comunei – Feleacu, Gheorghieni, Vîlcele, Sărădiş, Casele Miceşti, având drept 

principale atribuţii30: 

- Desfăşurarea activităţii de menţinere a ordinii publice, de prevenire şi combatere a 

infracţionalităţii şi a altor fapte care afectează climatul de ordine şi siguranţă 

publică pe raza comunei; 

- Cooperarea cu celelalte structuri abilitate din raza de competenţă pentru asigurarea 

climatului de ordine şi siguranţă publică.   

Lucrătorii postului de poliţie au în vedere soluţionarea petiţiilor şi a sesizărilor depuse de cetăţenii 

comunei şi aplicarea contravenţiilor acolo unde este cazul.    

Dotările de care dispun lucrătorii Postului de Poliție Feleacu se încadrează în dotările 

standard de echipament ale Poliției Române pentru intervenție și patrulare. 

Protecţia civilă 

 În comuna Feleacu,în cadrul Primăriei există  Compartimentul Serviciul Voluntar pentru 

Situaţii de Urgenţă (S.V.S.U.).  

2.7.5 Asistenţa 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 

                                                           
30https://cj.politiaromana.ro/ro/organizare-si-functionare/structuri-teritoriale-rurale/sectia-2-politie-rurala-
apahida/feleacu  

https://cj.politiaromana.ro/ro/organizare-si-functionare/structuri-teritoriale-rurale/sectia-2-politie-rurala-apahida/feleacu
https://cj.politiaromana.ro/ro/organizare-si-functionare/structuri-teritoriale-rurale/sectia-2-politie-rurala-apahida/feleacu
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situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei 

persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii 

sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii. 

Pe plan local, domeniul asistenţei sociale este bine reprezentat, urmărindu-se cu prioritate ca 

toate cazurile să fie rezolvate la nivelul Primăriei Feleacu, fără a se depăşi termenele legale de 

soluţionare a petiţiilor. Numai în situaţii deosebite, cazurile sunt preluate de către alte instituţii 

abilitate.  

2.7.6 Capacitatea administrativă 

În ceea ce priveşte cooperarea dintre autorităţile publice locale la nivelul judeţului Cluj, 

există trei forme de colaborare existente, după cum se arată în Strategia de Dezvoltare a Judeţului 

Cluj pentru perioada 2014-2020: 

• Colaborare de tip Zona Metropolitană  

• Colaborare de tip Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare 

• Colaborare de tip Asocieri Microregionale şi Grupuri de Acţiune Locală  

Comuna Feleacu este implicată în diferite structuri aferente  a două dintre cele trei forme de 

colaborare menţionate, după cum urmează: 

• Colaborare de tip Zona Metropolitană 

Zona Metropolitană Cluj a fost înfiinţată prin actul de constituire din 7 ianuarie 2009, având 

drept membri municipiul Cluj-Napoca și comunele Aiton, Apahida, Baciu, Bonțida, Borșa, 

Căianu, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Feleacu, Florești, Gilău, Gârbău, Jucu, Petreștii de Jos, 

Săvădisla, Sânpaul, Tureni și Vultureni. Consiliul Județean Cluj este și el membru fondator al 

organizației. 
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Fig. 13. Zona Metropolitană Cluj 

Sursa: Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2014-2020, p. 801 

• 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. Comuna Feleacu 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 salubrizare31.  

• Grupuri de Acţiune Locală 

                                                           
31Site oficial al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj, http://www.ecometropolitancluj.ro/despre-noi 

http://www.ecometropolitancluj.ro/despre-noi
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Comuna Feleacu face parte din  Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Lider  Cluj care  este 

constituit  din  9 UAT  din  Județul Cluj ( Aiton, Băișoara, Ciurila, Feleacu, Iara, Petreștii de Jos, 

Ploscoș, Tureni,  Valea Ierii), dintre care 5 UAT din Zona Metropolitană Cluj-Napoca  (i.e.,  Aiton,  

Ciurila, Feleacu, Petreștii de Jos, Tureni). 

     Conform Strategiei de Dezvoltare Gal Lider Cluj, obiectivele de dezvoltare sunt următoarele: 

Obiective de dezvoltare 

rurală 

Priorităţi de dezvoltare 

rurală 

Domenii de intervenţie 

 

 

 

 

Favorizarea competitivităţii 

agriculturii 

P1-Încurajarea inovării, a 

cooperării şi a creării unei 

baze de cunoştinţe în zonele 

rurale 

1A- Încurajarea inovării, a 

cooperării şi a creării unei 

baze de cunoştinţe în zonele 

rurale 

P2- Creşterea viabilităţii  

exploataţiilor şi a 

competitivităţii tuturor 

tipurilor de agricultură şi 

promovarea tehnologiilor 

agricole inovatoare şi a 

gestionării durabile a 

pădurilor 

2A- Îmbunătăţirea 

performanţei economice a 

tuturor exploataţilor agricole 

şi facilitarea restructurării şi 

modernizării exploataţiilor 

Obiective transversale: 

Mediu şi climă 

 

Inovare 

P3- Promovarea organizării 

lanţului alimentar, inclusiv 

procesarea şi 

comercializarea produselor 

agricole, a bunăstării  

animalelor şi a gestionării 

riscurilor în agricultură 

3A- Îmbunătăţirea 

competitivităţii 

producătorilor primari 

printr-o mai bună integrare a 

acestora în lanţul 

agroalimentar 
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Obţinearea unei dezvoltări 

teritoriale echilibrate a 

economiilor şi comunităţilor 

rurale, inclusiv crearea şi 

menţinerea de locuri de 

muncă 

Obiective transversale: 

Mediu şi climă 

Inovare 

P6- Promovarea incluziunii 

sociale, a reducerii sărăciei 

şi a  dezvoltării economice 

în zonele rurale  

6B- Încurajarea dezvoltării 

locale în zonele rurale 
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CAPITOLUL 3 – PROBLEMELE ŞI POTENŢIALUL 

COMUNEI FELEACU 
 

O etapă esenţială în procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare a comunei Feleacu a fost 

cea de identificare a problemelor cu care se confruntă comuna, respectiv a potenţialului de 

dezvoltare a acesteia. Pentru a realiza acest obiectiv, s-a făcut apel atât la mijloace de cercetare de 

birou, cât şi la mijloace de cercetare de teren. Cercetarea în teren a  a însemnat desfăşurarea unei 

cercetări cantitative în rândul locuitorilor comunei având ca şi instrument de lucru chestionarul. 

Au fost concepute 2 chestionare: 

      ● Un chestionar prin care s-au vizat următoarele obiective: 

- Determinarea opiniilor locuitorilor comunei cu privire la situaţia actuală a comunei 

Feleacu, prin comparaţie cu situaţia comunei din perioada precedentă, şi identificarea motivelor 

care i-au determinat să evalueze favorabil/nefavorabil situaţia curentă a comunei; 

- Identificarea gradului de satisfacţie al locuitorilor faţă de propriul nivel de trai; 

- Investigarea opiniilor locuitorilor din comună privind evoluţia nivelului de trai al populaţiei 

comunei;  

- Identificarea principalelor probleme care ar trebui soluţionate la nivelul comunei Feleacu;  

- Determinarea opiniilor locuitorilor comunei referitor la situaţia curentă a comunei în care 

trăiesc, situaţie concretizată printr-o serie de aspecte specifice pentru cinci domenii de dezvoltare 

– infrastructură, mediu, economie, social, administraţie  

 

Interpretarea statistică a datelor colectate prin intermediul acestui chestionar s-a realizat cu 

ajutorul pachetului software IBM SPSS Statistics versiunea 20. Numărul de chestionare 

completate şi prelucrate: 18.  
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● Un chestionar care a fost postat pe pagina de facebook a primăriei Feleacu şi prin care s-au 

identificat principalele probleme cu care se confruntă comunitatea locală  şi care sunt direcţiile 

unde ar trebui să se facă investiţii în viitor. Număr de respondenţi 258. 

3.1. Coordonate ale cercetării cantitative adresate actorilor locali reprezentativi 
ai comunei Feleacu  

 

Abordarea metodologică utilizată a încorporat şi o componentă de cercetare cantitativă. 

Această cercetare a avut la bază ca şi instrument de lucru 2 chestionare: 

• un chestionar special conceput care a fost postat pe pagina de facebook a Primăriei Feleacu 

şi  

• un chestionar ce a fost dat spre completare participanţilor la întalnirea de lucru şi care a 

fost de asemenea disponibil pe site-ul Primăriei Feleacu astfel încât orice locuitor al 

comunei să-l poată completa. Cea mai mare parte a întrebărilor incluse în acest chestionar, 

au fost întrebări închise, cu variante predefinite de răspuns, respondenţii fiind îndemnaţi să 

selecteze variantele de răspuns care ilustrează cel mai bine propriile păreri. Astfel, o 

secţiune de întrebări a chestionarului a solicitat subiecţii să evalueze situaţia curentă a 

comunei Feleacu prin raportare la o paletă de aspecte specifice pentru cele cinci domenii – 

infrastructură, mediu, economie, social, administraţie publică locală; întrebările din această 

secţiune au fost întrebări închise de tip scală, în cinci puncte, variantele predefinite de 

răspuns fiind foarte proastă, proastă, nici proastă nici bună, bună, foarte bună. O altă 

secţiune din chestionar a cuprins din nou întrebări închise de tip scală, în cinci trepte, de 

data aceasta variantele de răspuns fiind deloc important, puţin important, importanţă medie, 

important, foarte important, aceste întrebări solicitându-le respondenţilor să evalueze 

nivelul de importanţă al unor potenţiale proiecte menite să conducă la dezvoltarea comunei 

Feleacu, proiectele fiind specifice pentru fiecare dintre cele cinci domenii de dezvoltare 

amintite anterior. La finalul chestionarului au fost incluse câteva întrebări de identificare a 
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subiecţilor, referitoare la sexul, vârsta, ultima formă de învăţământ absolvită, venitul mediu 

lunar net al acestora, respectiv la organizaţia/instituţia pe care o reprezintă. 

       Prin intermediul cercetării cantitative derulate s-au urmărit câteva obiective: 

 Identificarea opiniilor actorilor locali reprezentativi referitor la situaţia actuală a 

comunei Feleacu prin raportare la situaţia din anul anterior, respectiv referitor la 

nivelul de trai al locuitorilor comunei 

 Măsurarea gradului de satisfacţie al actorilor locali chestionaţi cu privire la propriul 

nivel de trai 

 Determinarea percepţiei actorilor locali cu privire la situaţia curentă din comuna 

Feleacu, situaţie analizată prin intermediul unei game vaste de aspecte specifice 

pentru cinci domenii de dezvoltare: infrastructură, mediu, economie, social, 

administraţie publică locală 

 Identificarea opiniilor reprezentanţilor comunei relativ la nivelul de importanţă al 

unor potenţiale proiecte pentru dezvoltarea comunei Feleacu.  

Interpretarea statistică a datelor colectate prin intermediul chestionarelor completate de către 

actorii locali investigaţi s-a realizat cu ajutorul pachetului software IBM SPSS Statistics 

versiunea 20.Numărul de chestionare completate şi prelucrate: 18. 
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      La acest demers de cercetare, distribuţia în funcţie de sex a participanţilor a fost următoarea: 

55,56% dintre respondenţi sunt de sex masculin, 38,89% de sex feminin şi un segment de 5,56% 

respondenţi nu au răspuns la acest item. 
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      Peste jumătate dintre respondenţi, respectiv 61,11% au vârsta în intervalul 41-60 de ani, 

16,67%  au vârsta în segmentele 25-40 de ani şi peste 60 de ani. Un procent de 5,56% subiecţi nu 

au dorit să răspundă la acest item. 
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      44,44% dintre respondenţi au finalizate studii superioare, 33,33% au finalizat liceul şi 

segmente egale reprezentând câte 5,56% din eşantion sunt absolvenţi de 10 clase, şcoală 

profesională sau alte instituţii. A existat si segmentul persoanelor care nu au răspuns la acest item, 

reprezentând 5,56% dintre persoanele chestionate. 
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       33,33% dintre respondenţi au venituri cuprinse între 2000 şi 3000 de lei, 22,22% se încadrează 

în categoria de venituri 1500-2000 lei şi 27,78% se situează în intervalul 4000-5000 de 

lei.segemnte egale de 5,56% dintre respondenţi au venituri între 3000-4000 de lei şi peste 5000 de 

lei. Un segment identic de 5,56% nu a oferit răspuns la acest item. 
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      Chestionaţi pe marginea principalelor probleme de la nivel local pe care le consideră prioritare 

a fi rezolvate, reţeaua de apă, canalizarea şi drumurile sunt de departe domeniul care atarge cel 

mai mult atenţia locuitorilor comunei Feleacu.  O altă problemă identificată de cetăţeni este nevoia 

unui învăţământ performant în comună. Locurile de muncă, aspectul comunei-parcuri şi spaţii 

verzi fac parte dintre problemele identificate de persoanele incluse în analiză. Pe agenda cetăţenilor 

la nivel de probleme identificate se regaseşte şi problema trotuarelor de la drumul E60. De 

asemenea, există o serie de probleme identificate de subiecţi ca problematice la nivelul comunei 

Feleacu incluse în secţiunea Altele din graficul de mai sus şi anume: reducerea presiunii imobiliare, 

aspectul domeniului public, finalizarea retrocedărilor, programe pentru energiile alternative, 

responsabilizarea cetăţenilor comunei, problema câinilor vagabonzi şi serviciul de salubritate. 
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      Consistent peste jumătate dintre respondenţi, în speţă 72,22% consideră că situaţia comunei 

Feleacu este mai bună în prezent decât era acum 5 ani. 16,67% sunt de părere că situaţia este 

aceeaşi  iar un procent substanţial mai mic, respectiv 5,56% dintre respondenţi consideră că situaţia 

actuală este mai proastă. 
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       Respondenţii sunt în procent de 55,56% de părere că nivelul de trai al oamenilor din comună 

este unul mediu. Un segment de 33,33% opinează că nivelul actual de trai este unul ridicat şi doar 

11,11% dintre respondenţi sunt de părere că nivelul de trai din comuna Feleacu este unul scăzut. 
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      Un segment substanţial dintre respondenţi, respectiv 72,22% se declară mulţumit de felul în 

care trăieşte în prezent. Un procent mult mai mic, respectiv 16,67% se declară nici nemulţumiţi, 

nici mulţumiţi iar 5,56% sunt nemulţumiţi de felul în care trăiesc astăzi. Un procent de 5,56% 

dintre respondenţi, nu a oferit un răspuns la acest item. 
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      În ceea ce priveşte starea drumurilor din comună, peste jumătate dintre respondenţi, respectiv 

55,56% sunt de părere că aceasta este una bună. 27,78% dintre subiecţii chestionaţi nu au un punct 

de vedere clar definit pe această problemă declarand că situaţia este nici proastă, nici bună şi un 

procent de 16,67%  evaluează situaţia drumurilor ca fiind proastă. 
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      Legat de situaţia energiei electrice din comună, 61,11% dintre respondenţi evaluează situaţia 

actuală ca fiind bună, 22,22%  sunt de părere că situaţia este nici proastă, nici bună şi un procent 

mai mic, respectiv 11,11% opinează că situaţia actuală privind energia electrică este una proastă. 

Doar 5,56% dintre respondenţi nu au dorit să răspundă la acest item, însă acest procent nu 

influenţează substanţia analiza de faţă. 
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      72,22% dintre subiecţii investigaţi sunt de părere că situaţia actuală privind reţeaua de gaze 

naturale de la nivelul comunei este una bună. Segmentele celor care sunt de părere că situaţia este 

nici proastă, nici bună şi foarte bună sunt mult mai mici, respectiv 11,11% şi 5,56%. Un segment 

de 11,11% dintre respondenţi nu a oferit răspuns la acest item. 
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      În ceea ce priveşte iluminatul public, datele analizate arată clar că dominant, cea mai mare 

parte a respondenţilor, adică 94,44% considră că situaţia actuală este una bună iar 5,56% dintre 

respondenţi sunt de părere că în prezent, situaţia iluminatului public la nivelul comunei Feleac este 

foarte bună. 
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      Accesul la telefonia fixă este evaluat ca fiind bun de 66,67% dintre subiecţii chestionaţi. 

16,67% sunt de părere că situaţia actuală este foarte bună şi 11,11% din eşantion nu are o părere 

clar conturată pe această temă, afirmând că situaţia este nici proastă, nici bună. 
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      De asemenea, accesul la telefonia mobilă este evaluat ca fiind bun de peste jumătate dintre 

respondenţi, respectiv  de 61,11%. 16,67% declară că accesul la telefonia mobilă este unul foarte 

bun la nivelul comunei iar 11,11% sunt nehotărâţi, afirmând că situaţia este nici proastă, nici bună. 

Doar un segment de 5,56% dintre respondenţi opinează că situaţia este una proastă şi foarte 

proastă-segmente identice, respectiv 5,56%. 

 

 



 

 

 130 

  

  

Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

 

 

      Se poate observa că în ceea ce priveşte situaţia parcurilor şi a spaţiilor verzi, 44,44% dintre 

respondenţi consideră situaţia actuală ca fiind una buna. Aceştia sunt urmaţi de segmentul care 

reprezintă 33,33% din populaţia anchetată şi care evaluează situaţia actuală ca fiind nici proastă, 

nici bună.  Există însă şi un segment reprezentativ de respondenţi, respectiv 22,22% care opinează 

că situaţia parcurilor şi a spaţiilor verzi din comună este una proastă (11,11%) şi foarte proastă 

(11,11%). 

 

 

 



 

 

 131 

  

  

Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

 

 

      Jumătate dintre persoanele anchetate sunt de părere că în ceea ce priveşte locurile de agrement 

din comună, situaţia este bună. 16,67/ dintre respondenţi nu au un punct bine definit pe marginea 

acestei teme şi un segment reprezentativ, respectiv de 33,33% evaluaeză situaţia locurilor de 

agrement din comună ca fiind proastă (22,22%) şi foarte proastă (11,11%) 
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      În ceea ce priveşte situaţia spaţiilor de joacă pentru copii din comună, 38,89% din eşantion 

consideră că situaţia acestora este bună, 11,11% foarte bună. Segmentele persoanelor care 

evaluează situaţia ca fiind proastă şi nici proastă, nici bună reprezintă 27,78%, respectiv 22,22% 

din populaţia anchetată. 

 

 



 

 

 133 

  

  

Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

 
 

 

      În ceea ce privește situaţia reţelei de distribuţie a apei în comuna părerile respondenţilor sunt 

împărţite în sensul în care câte un segment de 33,33% opinează că situaţia este bună  şi în egală 

măsură nici proastă nici bună. Un segment de 16,67% respondenţi opinează că situaţia este una 

proastă iar 11,11%  afirmă că situaţia este foarte proastă. Doar 5,56% dintre persoanele anchetate 

nu au oferit un răspuns la acest item. 
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     Cel mai mare segment de respondenţi, respectiv 38,89% nu au o părere clar definită despre 

situaţia curăţeniei din comună afirmând că situaţia actuală este nici proastă, nici bună. 27,78% sunt 

de părere însă că situaţia curăţeniei este proastă iar 22,22% că situaţia este bună. Un procent de 

11,11% îl reprezintă persoanele anchetate care consideră că în prezent situaţia curăţeniei în 

comuna Feleacu este una foarte proastă. 
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      38,89% dintre respondenţi consideră că situaţia serviciilor de colectare a gunoiului şi a 

deşeurilor la nivelul comunei este bună. 27,78% evaluează situaţia actuală ca fiind nici proastă, 

nici bună.27,78 % din persoanele care au completat chestionarul afirmă că în prezent, situaţia 

curăţeniei şi a colectării deşeurilor este proastă. Doar un mic procent de 5,56%  consideră situaţia 

actuală ca fiind foarte bună. 
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      Datele arată că 44,44% dintre respondenţi sunt mulţimişi de calitatea aerului din comună 

estimând că aceasta este bună. 27,78% sunt de părere că, calitatea aerului este foarte bună, 16,67% 

cred că aerul are o calitate nici proastă, nici bună iar un procent de 11,11% nu a oferit un răspuns 

la acest item. 
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      Oportunităţile de a găsi un loc de muncă în comuna Feleacu sunt evaluate de jumătate dintre 

cei chestionaţi ca fiind nici proaste, nici bune. 22,22% din eşantion apreciază că oportiunităţile 

sunt bune iar 27,78% dintre persoane sunt de părere că oportunităţile de găsi un loc de muncă sunt 

proaste (16,67%) şi foarte proaste (11,11%). Cu alte cuvinte, identificarea unui loc de muncă în 

comună este o problemă pe agenda populaţiei. 
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      44,44% dintre respondenţi opinează că situaţia la nivel local legată de numărul şi diversitatea 

IMM-urilor  din comună este nici proastă, nici bună. Cu alte cuvinte, aceşti respindeţi nu au un 

punct de vedere clar definit pe marginea acestei problematici.  Un segment consistent de 27,78% 

sunt de părere că situaţia prezentă în acest domeniu este proastă iar 11,11% foarte proastă.  Un 

segment destul de mic de 11,11% apreciază situaţia actuală ca fiind bună. 
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      Capacitatea de atragere a investitorilor în comună este evaluată de 44,44% ca fiind nici proastă, 

nici bună. 38,89%, aşadar un procent reprezentativ dintre respondenţi consideră că situaţia actuală 

privind atragerea investitorilor în comună este proastă (27,78%) şi foarte proastă (11,11%). Cu 

alte cuvinte, atragerea investitorilor în comuna Feleacu este un aspect important pentru 

comunitatea locală care trebuie luat în considerare de către autorităţile locale. 
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      În ceea ce priveşte calitatea suprafeţelor agricole, 38,89% dintre respondenţi sunt de părere că 

situaţia este nici proastă, nici bună. 33,33% estimează  că situaţia este bună iar persoanele care 

consideră că în prezent calitatea suprfeţelor agricole este proastă şi foarte proastă reprezintă 

27,78% din eşantion. 
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      În ceea ce priveşte calitatea culturilor şi dotarea cu echipamente agricole, cel mai mare segment 

de respondenţi, respectiv 38,89% opinează că situaţia este nici proastă, nici bună, cu alte cuvinte 

nu au un punct de vedere bine definit pe această temă.  Un segment substanţia dintre respondenţi, 

respectiv 33,33% consideră că situaţia actuală de la nivelul comunei Feleacu este una proastă. 

11,11% dintre respondenţi evaluează situaţia ca fiind bună şi un procent mic de 5,56% sunt de 

părere că situaţia actuală în ceea ce priveşte calitatea culturilor şi dotarea cu echipamente agricole 

este foarte proastă. 
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      Părerile respondenţilor la chestionar cu privire la situaţia creşterii animalelor în comună se 

împart în mod egal între persoanele care evaluează situaţia actuală ca fiind bună şi cele care 

consideră că situaţia este nici proastă, nici bună şi proastă (33,33%). 
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      Mult peste jumătate din populaţia inclusă în analiză, respectiv 72,22% evaluează situaţia 

privind prelucrarea şi comercializarea de produse din produscţia agricolă/animală existente ca fiind 

una proastă. 11,11% dintre respondenţi nu au un punct de vedere bine definit şi alţi 11,11%  sunt 

de părere că situaţia este bună. 
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      Chestionaţi pe marginea situaţiei halelor agroalimentare şi a târgurilor de animale de la nivel 

local, 44,44% dintre respondenţi afirmă că situaţia este una proastă iar 27,78% acorda situaţiai 

actuale calificativul de foarte proastă. 22,22% sunt de părere că în prezent, situaţia este nici proastă, 

nici bună iar un procent fără impact la nivel de analiză, respectiv 5,56%  nu au oferit un răspuns 

la acest item. 
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      Rugaţi să evalueze potenţialul comunei pentru dezvoltarea afacerilor în sectorul serviciilor, 

38,89% dintre respondenţi consideră că potenţialul este unul bun iar 33,33% dintre respondenţi nu 

au o parere despre acest aspect. 16,67% estimează că potenţialul comunei este prost iar 11,11% 

acordă calificativul de foarte prost potenţialului local de dezvoltare afaceri locale în sectorul 

serviciilor. 
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      Jumătate dintre persoanele chestionate estimează ca fiind nici proastă, nici bună situaţia privind 

numărul de turişti care vizitează comuna feleacu. 27,78% opinează că situaţia în acest domeniu 

este bună  iar 22,23% dintre respondenţi sunt de părere că situaţia actuală este proastă (16,67%) şi 

foarte proastă (5,56%). 
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      În ceea ce priveşte calitatea şi numărul unităţilor de cazare pentru primirea turiştilor, câte un 

segment egal de 33,33% estimează că situaţia actuală este bună şi de asemenea, nici prostă, nici 

bună. Un segment reprezentativ de 27,78% cataloghează situaţia ca fiind una proastă iar un 

segment foarte mic de 5,56% dintre persoanele chestionate nu au oferit un răspuns la acest item. 
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     Valorificarea zonelor şi a obiectivelor turistice este considerată a fi bună de 33,33% şi un acelaşi 

procent sunt de părere că situaţia actuală în acest domeniu este proastă.  Un segment de 22,22% 

dintre respondenţi nu au un punct de vedere bine conturat estimând că situaţia actuală este nici 

proastă, nici bună.11,11% dintre subiecţii chestionaţi opinează că la nivel local, valorificarea 

zonelor şi a obiectivelor turistice este foarte proastă. 

 

 



 

 

 149 

  

  

Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

 

 

      Legat de starea serviciilor de sănătate oferite de personalul dispensarelor, jumătate dintre 

persoanele chestionate emit opinia că în prezent situaţia este bună. Un segment de 38,89%  

opinează că situaţia este nici proastă, nici bună. Procente egale de 5,56% evaluează situaţia ca fiind 

foarte bună şi în egală măsură proastă. 
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      În ceea ce priveşte dotarea dispensarelor, peste jumătate dintre persoanele chestionate, 

respectiv 55,56% consideră situaţia actuală în acest domeniu ca fiind bună iar 22,22% ca fiind nici 

proastă, nici bună. Un segment de 16,67% sunt nemulţumiţi de aceste servicii opinând că situaţia 

este proastă iar un mic segment de 5,56%  consideră că situaţia este foarte bună. 
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      Legat de situaţia serviciilor educaţionale furnizate de şcolile din comună, 38,89% dintre 

respondenţi afirmă că situaţia este una bună iar 27,78%  evaluează situaţia ca fiind nici proastă, 

nici bună. Un segment reprezentativ pentru analiză, respectiv 22,22% dintre cei chestionaţi 

consideră că situaţia actuală este proastă iar un segment foarte mic de 5,56% dintre respondenţi  

opinează că situaţia actuală a serviciilor educaţionale este foarte bună. 
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      Situaţia serviciilor educaţionale furnizate de grădiniţele din comună  este privită ca fiind bună 

de 38,89% dintre persoanele incluse în analiză. În acelaşi timp, 22,22% dintre subiecţi consideră 

că situaţia actuală în acest domeniu este foarte bună. Fără o părere clar definită pe marginea acestui 

subiect este un segment de 27,78% dintre subiecţi iar o categorie mai mică, respectiv 11,11% 

cataloghează situaţia ca fiind proastă. 
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      Cea mai mare parte a persoanelor chestionate, respectiv 55,56% sunt de părere că situaţia 

privind aspectul şi frecvenţa utilizării căminului cultural este una bună. De asemenea, 11,11% 

opinează că situaţia actuală este foarte bună şi un procentaj egal, adică 11,11% sunt de părere că 

situaţia este nici proastă, nici bună. Populaţia investigată care opinează că situaţia actuala este 

proastă şi foarte proastă reprezintă 22,23%. 
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      În ceea ce priveşte organizarea de evenimente culturale în comuna Feleacu, analiza arată că 

27,78% dintre respondenţi  evaluează situaţia actuală ca fiind nici proastă, nici bună. 27,78% din 

eşantion afirmă că situaţia este bună şi foarte bună. Un segment reprezentativ de 22,22% evaluează 

situaţia prezentă ca fiind proastă iar 11,11% ca fiind foarte proastă. 
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      Datele analizate arată faptul că posibilităţile de practicare a activităţilor sportive sunt catalogate 

de 38,89% dintre subiecţii incluşi în analiză ca fiind proaste. 33,33% respondenţi afirmă că situaţia 

este nici proastă, nici bună. Segemnte egale de 11,11% dintre subiecţi afirmă că situaţia actuală 

este bună  şi foarte proastă. Cu alte cuvinte, lipsa posibilităţilor de practicare a activităţilor sportive 

este o problemă pe agenda majorităţii cetăţenilor comunei Feleacu. 
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      38,89% dintre participanţii la cercetare consideră că situaţia privind nivelul infracţionalităţii 

din comună este nici proastă, nici bună iar 27,78% că situaţia este bună. Există si segmentele care 

opinează că actualmente în comuna Feleacu situaţia este proastă (16,67%) şi foarte proastă 

(5.56%). Un segment mic de 5,56% consideră că nu există probleme de acest ordin la nivel local, 

opinând că situaţia este una foarte bună. 
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      În ceea ce priveşte evaluarea situaţiei privind persoanele fără loc de muncă de la nivelul 

comunei, opiniile respondenţilor sunt împărţite în mod egal între catalogarea situaţiei ca fiind nici 

proastă, nici bună, proastă şi bună. Există şi segmentul celor care estimează că situaţia actuală pe 

acest segment este foarte proastă (5,56%). Un segment de 11,11% nu a oferit un răspuns la acest 

item. 
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      Analiza arată că mai mult de jumătate dintre respondenţi, respectiv 55,56% evaluează calitatea 

personalului primăriei comunei ca fiind bună iar 11,11% ca fiind foarte bună. Un segment 

consistent de 27,78% nu are o părere clar definită pe marginea acestui subiect evaluând calitatea 

personalului autorităţii locale ca fiind nici proastă, nici bună. 
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     Un procent de 50% dintre persoanele chestionate sunt de părere că vizibilitatea acţiunilor 

administraţiei publice locale este una bună iar 27,78% nu se pot pronunţta concret pe marginea 

acestui subiect opinând că vizibilitatea este nici proastă, nici bună. Există la nivelul respondenţilor 

şi segmentul de 11,11% care opinează că acţiunile primăriei locale au o vizibilitate foarte bună dar 

şi segmentul de 11,11% al celor care consideră vizibilitatea ca fiind proastă. 
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      Situaţia privind informarea locuitorilor comunei Feleacu privind oportunităţile de angajare, 

afaceri, etc. este evaluată ca fiind bună de 44,44% dintre respondenţi. 16,67% din eşantion 

consideră că situaţia  este nici proastă, nici bună. Un segment consistent de 27,78% nu sunt 

mulţumiţi de starea actuala a lucrurilor opinând că situaţia în ceea ce priveşte informarea este 

proastă iar 5, 56% cred că situaţia este foarte proastă. Doar un mic segment de 5,56%  se declară 

mulţumiţi evaluând situaţia ca fiind foarte bună. 
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      Chestionaţi în ceea ce priveşte modul de încasare a taxelor locale, 77,78% dintre subiecţii 

chestionaţi sunt de părere că pe acest palier situaţia este una bună iar 11,11% etichetează situaţia 

ca fiind foarte bună. Un foarte mic segment de 5,56% afirmă că situaţia actuală privind modul de 

încasare a taxelor este proastă.  
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      În ceea ce priveşte liniştea publică, mult peste jumătate dintre respondenţi, respectiv 72,22% 

evaluează situaţia prezentă ca fiind bună. Un segment consistent mai mic de respondenţi, 

semnificând 22,22% din întregul eşantion cataloghează situaţia ca fiind nici proastă, nici bună. 

Rezultatele arată că doar un mic procent din populaţie, respectiv 5,56% consideră că actualmente, 

problematica liniştii şi a ordinii publice este una foarte bună. 
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      Este vizibil din datele evidenţiate de cercetare că proiectul privind reabilitarea reţelei de 

alimentare cu gaz metan la nivelul comunei Feleacu este considerat de majoritatea respondenţilor 

ca fiind un proiect important (44,44%) şi foarte important (33,33%). Un procent semnificativ mai 

redus dintre respondenţi alocă acestui proiect o importanţă medie (11,11%) şi foarte scăzută 

(11,11%). 
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      Iluminatul public, aşa cum arată şi analiza, este o problemă importantă a fi rezolvată pentru 

66,67% dintre respondenţi. De asemenea, 16,67% dintre subiecţi consideră un demers de 

reabilitare a reţelei de iluminat public foarte important iar 16,67% acordă proiectului o importanţă 

medie. 
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      Una dintre cele mai importante proiecte pe agenda cetăţenilor comunei Feleacu este cel care 

vizează modernizarea drumurilor comunale. Astfe, 61,11% dintre respondenţi  consideră un astfel 

de proiect ca fiind foarte important iar 38,89% important. Cu alte cuvinte, drumurile trebuie să fie 

o prioritate a administraţiei locale pentru perioada următoare. 
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      În ceea ce priveşte un proiect de reabilitare a drumurilor forestiere, 27,78% dintre respondenţi 

consideră că un astfel de demrs ar fi foarte important la nivelul comunităţii locale. Procente egale 

de 22,22% dintre subiecţii anchetaţi sunt de părere că iniţiativa este importantă, de importanţă 

medie pentru comună şi puţin importantă. Cu alte cuvinte, un astfel de demers nu ocupă un loc 

prioritar pentru rezolvare pe agenda populaţiei comunei Feleacu. 
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      Datele analizate arată limpede că demersurile de amenajare a parcurilor şi aspaţiilor verzi din 

comună sunt foarte importante (50%) şi importante (33,33%) pentru comunitatea locală. Procente 

semnificativ mai mici alocă unui astfel de demers o importanţă medie (5,56%) sau o importanţă 

mică (11,11%). 
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      Construirea unui teren de sport în comună este pentru 88,89% dintre respondenţi un demers 

important (55,56%) şi foarte important (33,33%). Persoanele pentru care acest proiect reprezintă 

o importanţă mică şi medie reprezintă  segmente semnificativ mai mici din populaţia implicată în 

analiză, respectiv 5,56% fiecare. 
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      Reabilitarea reţei de apă potabilă este considerat a fi un proiect foarte important de peste 

jumătate dintre respondenţii la chestionar. De asemenea, 27,78% consideră demersul important 

pentru comunitatea locală. Segmente semnificativ mai mici consideră proiectul ca fiind puţin 

important (11,11%) sau fără importanşă (5,56%). 
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      Proiectul de realizarea a reţelei de canalizare şi a unei staţii de epurare şi tratare a apelor 

reziduale din comună este fără dar şi poate un demers foarte important pentru comunitatea locală. 

Analiza de faţă întăreşte acest lucru în sensul în care 66,67% dintre respondenţi consideră proiectul 

foarte important. Acestora li se adaugă şi segmentul de 27,78% dintre respondenţi care consideră 

demersul ca fiind important. Fară impact în analiză este procentul de 5,56% a celor care alocă 

acestui proiect o importanţă medie. 
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      61,11% dintre persoanele chestionate alocă demersului de construire a sistemului de canalizare 

a apelor pluviale prin şanţuri şi rigole o importanţi ridicată pentru comunitatea locală. De 

asemenea, 33,33% dintre subiecţi consideră proiectul ca fiind important şi doar un mic segment 

de 5,56% alocă proiectului o importanşă medie. 
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      Rezolvarea colectării, a transportului, a tratării şi depozitării controlate a deşeurilor este 

considerat de 66,67% dintre respondenţi un proiect local foarte important. De asemenea, 27,78% 

dintre subiecţi evaluează proiectul ca fiind important şi doar un segment de 5,56% opinează că 

acest demers are o importanşă medie. 
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      În ceea ce priveşte împădurirea terenurilor din comună, părerile respondenţilor sunt împărţite 

în sensul în care 38,89% dintre aceştia evaluează un demers în acest sens ca fiind foarte important, 

27,78% ca fiind important, 22,22% alocă demersului o importanşă mică şi 11,11% consideră că 

un demers în acest sens nu este deloc important pentru comunitatea locală. 
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      72,22% dintre respondenţi sunt de părere că crearea unui parc industrial în comuna Feleacu 

este un demers important (50,00%) şi foarte important (22,22%). Un segment de 16,67% dintre 

subiecţi catalogheză proiectul ca având importanţă medie iar 11,12% consideră că acest proiect 

este puţin important şi deloc. 
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     Un birou unic pentru sprijinirea antreprenorilor din comună este evaluat de 44,44% dintre 

respondenţi ca fiind un demers important pentru comunitatea locală. 33,33% dintre subiecţi 

consideră proiectul ca având importanţă medie la nivel local. Segmente egale de 11,11% opinează 

că un astfel de proiect este atât foarte important cât şi puţin important pentru comunitatea din 

Feleacu. 
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      Atragerea fondurilor europene ca factor de dezvoltare locală în comuna Feleacu este un 

domeniu important pentru comunitatea locala. Astfel, 55,56% dintre subiecţi consideră că un 

proiect de creare a unui birou pentru promovarea dezvoltării proiectelor cu finanţare 

nerambursabilă în mediul rural este important la nivel local iar 27,78% alocă demersului o 

importanţă crescută. Doar 11,11% subiecţi evaluează proiectul ca având importanţă medie. 

Procentul celor pentru care acest demers nu este deloc important este foarte mic, respectiv de 

5,56%. 
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       Important şi foarte important este considerat de 66,67% respectiv 16,67% dintre respondenţi 

proiectul de înfiinţare a unei hale agroalimentare şi a unei pieţe de animale la standarde europene. 

Un segment mai mic, 11,11% dintre respondenţi sunt de părere că un astfel de demers este puţin 

important pentru comunitate. 5,56% respondenţi consideră că acest proiect ar fi de importanţă 

medie pentru comunitate. 
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      Un demers prin care să se creeze şi dezvolte centre de colecatre a legumelor şi fructelor şi care 

să fie conectate la reţelele regionale de producţie şi distribuţie este privit ca fiind important de 

55,56% dintre respondenţi şi foarte important de 22,22% dintre aceştia.  Importanţă medie alocă 

proiectului un procent de 16,67% dintre persoanele implicate în cercetare. Un foarte mic segment 

reprezentând 5,56% dintre subiecţi alocă acestui proiect o importanţă mică. 
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      Domeniul turistic este de interes pentru locuitorii comunei Feleacu având în vedere că proiectul 

prin care se doreşte construirea unui complex turistic şi de agrement în comună este evaluat ca 

fiind important de 44,44% dintre respondenţi şi foarte important de 16,67% dintre aceştia.  Un 

segment şi el reprezentativ, respectiv 33,33% evaluează proiectul ca având importanţă medie. 

Iniţiativa nu este de mare interes pentru 5,56% dintre subiecţi care cataloghează proiectul ca fiind 

puţin important. 
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      În ceea ce priveşte proiectul de promovare a obiectivelor turistice din comună, 44,44% dintre 

persoanele implicate în cercetare evaluează că acesta este un demers important  iar 33,33%, deci 

un segment consistent, că demersul este foarte important pentru comunitatea locală. Importanţă 

medie este oferită acestui proiect de 22,22% dintre persoanele care au completat chestionarul. 
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      Domeniul investiţiilor în infrastructura de sănătate este prioritar pentru cetăţenii comunei 

Feleacu, aşa cum arată şi datele analizei. Astfel, modernizarea şi dotarea dispensarelor din satele 

comunei este perceput ca fiind un demers foarte important de 61,11% dintre respondenţi şi 

important de 38,89% dintre aceştia. 
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      De asemenea, domeniul asistenţei sociale este de interes pentru comunitatea locală având în 

vedere că proiectul de îmbunătăţire a serviciilor publice de asistenţă socială este evaluat ca fiind 

important de 72,22% dintre respondenţi şi important de 27,78% dintre aceştia. 
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      Opiniile despre un proiect prin care să se înfiinţeze un cămin pentru bătrâni în comuna Feleacu 

sunt împărţite la nivelul respondenţilor în sensul în care 33,33% dintre aceştia sunt de păre că 

iniţiativa este foarte importantă, 33,33% că demersul este de importanşă medie şi 27,78% că 

proiectul  este important pentru comunitate. Fără impact pentru analiza de faţă este procentul de 

5,56% dintre subiecţi care nu s-a pronunţat pe baza acestui proiect. 
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      Iniţiativa de înfiinţare a unui centru de consiliere a persoanelor abuzate este evaluată ca fiind 

importantă de 38,89% dintre persoanele chestionate. De asemenea, 22,22% opinează că un astfel 

de proiect este foarte important pentru Feleacu. În egală măsură, există şi segmentele 

respondenţilor pentru care un asemenea demers are o importanţă medie (16,67%) şi este puţin 

important (22,22%). 
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     Un proiect de creare a unui centru de zi pentru copiii proveniţi din familiii sărace şi familii de 

rromi este perceput de 33,33% dintre respondenţi ca fiind important la nivel local. Un procent 

identic de subiecţi consideră că un asemenea proiect  este de importanşă medie şi de asemenea, 

22,22% din eşantion consideră iniţiativa puţin importantă. Un segment destul de mic de 

respondenţi, respectiv 11,11% alocă proiectului o importanşă crescută. 
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      Legat de domeniul reabilitării şi dotării şcolilor şi grădiniţelor din satele comunei, opinia 

publică a cetăţenilor comunei Feleacu este clar exprimată spre a arăta că orice demers şi proiect în 

acest domeniu este considerat foarte important (61,11%) şi important (38,89%). 
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      Peste jumătate dintre persoanele chestionate (55,56%) consideră că un proiect prin care să se 

desfăşoare programe de formare şi instruire a locuitorilor comunei în managementul producţiei şi 

valorificării în domeniul agricol este important la nivel local. 16,67% dintre subiecţi  evaluează 

iniţiativa ca fiind foarte importantă. Segmente mai mici de respondenţi consideră un demers în 

acest sens de importanţă medie (16,67%) şi puţin important (11,11%). 
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      Formarea locuitorilor comunei în managementul turistic este considerată o iniţiativă 

importantă de 22,22% dintre respondenţii la chestionar. 66,66% alocă iniţiativei o importanţă 

medie şi o importanţă mică. Cu alte cuvinte, formarea locuitorilor comunei în acest domeniu nu 

este o prioritate pe agenda cetăţenilor. Analiza arată că doar 5,56% dintre persoanele chestionate 

consideră demersul foarte important. 

 

 



 

 

 189 

  

  

Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

 

 

      Domeniul tehnologiei informaţionale este de interes pentru comunitatea din Feleacu având în 

vedere faptul că jumătate dintre respondenţi consideră că derularea de programe de formare şi 

instruire a locuitorilor comunei în tehnologia informaţiei este un demers important. Există şi 

segmentele persoanelor care evaluează iniţiativa ca fiind de importanţă medie (22,22%) şi puţin 

importantă (16,67%). 
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      În ceea ce priveşte domeniul cultural, un proiect de reabilitare şi extindere a căminelor culturale 

din satele comunei este considerat puţin important de 33,33% dintre respondenţi, important de 

27,78% şi de importanţă medie de 22,22% dintre persoanele chestionate. Un segment substanţial 

mai mic, respectiv 11,11% consideră că un astfel de proiect este foarte important pentru 

comunitatea locală. 
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      Amenajarea şi dotarea unui centru de joacă şi agrement pentru copii este aşa cum arată analiza, 

un demers prioritar pentru comunitatea  din Feleacu având în vedere faptul că 44,44% dintre 

respondenţi consideră un astfel de proiect ca fiind foarte important şi alt segment identic, respectiv 

44,44%  evaluează demersul ca fiind important. Există şi o categorie vizibil mai mică de 

respondenţi, respectiv 5,56% care cred ca acest proiect este puţin important pentru comunitate. 
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      În ceea ce priveşte reabilitarea bisericilor din comună, cele mai multe păreri ale persoanelor 

implicate în cercetare susţin că acest demers este de importanţă medie (33,33%) şi important 

(27,78%).nu este de neglijat nici categoriile persoanelor care sunt de părere că iniţiativa este puţin 

importantă (11,11%) şi deloc importantă (16,67%). 
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     Chestionaţi pe marginea importanţei extinderii cimitirelor şi construirea de capele în cadrul 

acestora, 44,44% dintre subiecţi au declarat că acesta este un proiect important iar 38,89% că este 

o iniţiativă foarte importantă. Doar 11,11% dintre respondenţi sunt de părere că demersul ar fi unul 

cu importanţă medie iar segmentul de 5,56% al celor care nu au răspuns la acest item, nu 

impactează analiza de faţă. 
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      Reabilitarea sediului Primăriei Feleacu este o iniţiativă căreia 55,56% dintre respondenţi îi 

acordă o importanţă crescută iar 27,78% consideră că proiectul este important pentru comunitatea 

locală.o parte care reprezintă 11,11%  dintre respondenţi cred ca proiectul este puţin important iar 

un segment fără impact la nivel de analiză, respectiv 5,56% nu a răspuns la acest item. 
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      În ceea ce priveşte dotarea cu echipamente a serviciului public comunal, jumătate dintre 

respondenţi sunt de părere că este un demers important şi 33,33% opinează că proiectul este foarte 

important pentru comunitatea din Feleacu. Doar 5,56% dintre respondenţi consideră că acest 

demers are o importanţă medie la nivel local. 
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      Formarea profesională a funcţionarilor publici este importantă la nivel local având în vedere 

că 50% respondenţi evaluează un astfel de demers ca fiind important şi 16,67% ca fiind foarte 

important. Importanţă medie este conferită demersului de 16,67% dintre respondenţi şi 11,11% 

dintre subiecţi opinează că foarmarea profesională a funcţionarilor publici este puţin importantă. 
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      În ceea ce priveşte demersul de informatizare a serviciilor publice locale, opinia majoritară a 

respondenţilor este că ar fi un proiect foarte important (38,89%) şi important (50,00%) pentru 

comunitatea locală din Feleacu. O parte substanţial mai mică de respondenţi, respectiv 5,56% 

consideră că acest proiect este de o importanţă medie pentru comunitate. 
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      Accesul cetăţenilor comunei la informaţii prin crearea unei platforme care să faciliteze acest 

lucru este un proiect foarte important (50,00%) şi important (38,89%) pe agenda cetăţenilor 

comunei Feleacu. Doar un mic segment de 5,56% dintre respondenţi evaluează proiectul ca având 

o importanţă medie. 
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3.2. Coordonate ale cercetării cantitative în social media, realizată la nivelul 
populației comunei Feleacu 

 

În ceea ce priveşte cercetarea cantitativă care a avut la bază aplicarea unui chestionar pe 

pagina de facebook a Primăriei Feleacu, menţionăm că au fost completate 258 de chestionare 

care au fost prelucrate ulterior. 

 

 

Aşa cum se poate observa, cei mai mulţi respondenţi la chestionarul de pe Faceboook , 

locuiesc în satul Feleacu. Aceştia sunt urmaţi de locuitorii satelor Gheorghieni şi Vâlcele iar cele 

mai puţine răspunsuri au venit din partea locuitorilor satelor Sărădiş şi Casele Miceşti. 
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În ce sat al comunei Feleacu locuiți?

Feleacu

Gheorghieni

Vâlcele

Sărădiș

Casele Micești
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      Cei mai mulţi dintre respondenţi locuiesc în comuna feleacu de mai puţin de 10 ani. La 

chestionar au răspuns şi persoane care au domiciliul şi locuiesc în comuna Feleacu de peste 30 de 

ani dar şi persoane care locuiesc în comună de o perioadă cuprinsă între 10 şi 30 de ani. Cu alte 

cuvinte, la chestionar au răspuns atât persoane care sunt cetăţeni mai noi ai comunei dar şi cei care 

cunosc evoluţia situaţiei localităţii de o perioadă mai lungă de timp. 

 

 

 

 

64%
19%

17%

De cât timp locuiți în comuna Feleacu?

Mai puțin de 10 ani

10 - 30 ani

Peste 30 de ani
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      În ceea ce priveşte principalele probleme din localitatea Feleacu, se observă clar că starea 

drumurilor este cea mai arzătoare problemă, aşa cum o identifică 79,20% dintre respondenţi. La o 

distanţă mică se situează problematica utilităţilor care este văzută de 66% dintre respondenţi ca 

fiind foarte importantă a fi rezolvată la nivel local.  Datele colectate arată că după starea drumurilor 

şi utilităţi, mai există o serie de probleme care trebuie rezolvate la nivel local şi anume: lipsa 

investitorilor, curăţenia în comună, infrastructura educaţională, iluminatul public, lipsa spaţiilor 

verzi, etc. Aceste probleme sunt pe agenda cetăţenilor însă prioritare sunt drumurile şi utilităţile, 

de altfel indicatori importanţi pentru nivelul de dezvoltare a unei comunităţi. 

0,50%

2,80%

5,20%

6,10%

6,60%

10,40%

11,80%

16,50%

17%

21,70%

23,10%

23,10%

23,60%

66%

79,20%

Aspectul aşezămintelor de cult (biserici, capele)

Aspectul căminului cultural

Retrocerarea terenurilor

Altele

Lipsa locurilor de muncă

Birocrație în instituțiile publice locale 

Infrastructura de sănătate de la nivel local

Colectarea selectivă a deşeurilor

Lipsa spaţiilor verzi pentru activităţi de recreere

Iluminatul public

Infrastructura educațională (școli, grădinițe, creșe)

Curăţenia în comună

Lipsa investitorilor

Utilităţi (alimentare cu apa, canalizare, retea de gaze…

Starea drumurilor

Care considerați că sunt principalele probleme din 
localitatea Feleacu?
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      72,70% dintre respondenţi consideră că în satul Gheorghieni, utilităţile sunt cea mai importantă 

problemă ce trebuie rezolvată, aceasta fiind urmată de starea drumurilor (63,60%). Lipsa 

investitorilor, curăţenia în sat şi iluminatul public sunt următoarele aspecte pe care cetăţenii le 

identifică ca fiind problematice la nivelul satului Gheorghieni. 

 

9,10%

9,10%

9,10%

9,10%

18,20%

18,20%

27,30%

63,60%

72,70%

Altele

Birocrație în instituțiile publice locale 

Lipsa locurilor de muncă

Lipsa spaţiilor verzi pentru activităţi de recreere

Iluminatul public

Curățenia

Lipsa investitorilor

Starea drumurilor

Utilităţi (alimentare cu apa, canalizare, retea de gaze
naturale)

Care considerați că sunt principalele probleme din 
localitatea Gheorghieni?
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      Problemele identificate la nivelul satului Gheorghieni se regăsesc şi la nivelul satului Vâlcele 

în sensul în care 87,80% dintre respondenţi consideră că utilităţile sunt una dintre principalele 

probleme ale satului iar 65,90% consideră că şi starea drumurilor este un aspect problematic la 

nivel local. Pe agenda cetăţenilor, la nivelul satului Vâlcele mai apar ca fiind problematice 

infrastructura educaţională, lipsa investitorilor, birocraţia în instituţiile statului, colectarea 

selectivă a deşeurilor, etc.  

 

4,90%

7,30%

7,30%

7,30%

7,30%

7,30%

9,80%

14,60%

14,60%

17,10%

26,80%

65,90%

87,80%

Aspectul aşezămintelor de cult (biserici, capele)

Lipsa locurilor de muncă

Lipsa spaţiilor verzi pentru activităţi de recreere

Iluminatul public

Infrastructura de sănătate de la nivel local

Colectarea selectivă a deşeurilor

Birocrație în instituțiile publice locale 

Lipsa investitorilor

Infrastructura educațională (școli, grădinițe, creșe)

Altele

Curățenia în localitate

Starea drumurilor

Utilităţi (alimentare cu apa, canalizare, retea de gaze…

Care considerați că sunt principalele probleme din 
localitatea Vâlcele?
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      În ceea ce priveşte principalele probleme din satul Casele Miceşti, starea drumurilor şi 

utilităţile sunt cele mai importante 2 probleme, identificate fiecare de 80% dintre respondenţi. 40% 

dintre persoanele care au completat chestionarul consideră că şi iluminatul public este deficitar la 

nivel local, iar 20% dintre respondenţi enumeră ca fiind problematice colectarea selectivă a 

deşeurilor, birocraţia în instituţiile statului, curăţenia în localitate şi altele nespecificate. 

20%

20%

20%

20%

40%

80%

80%

Altele

Curățenia în localitate

Birocrație în instituțiile publice locale 

Colectarea selectivă a deşeurilor

Iluminatul public

Utilităţi (alimentare cu apa, canalizare, retea de gaze
naturale)

Starea drumurilor

Care considerați că sunt principalele probleme din 
localitatea Casele Micești?
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 La nivelul satului Sărădiş, la fel ca şi în celelalte localităţi, starea drumurilor şi utilităţile 

sunt cele mai arzătoare probleme identificate de cetăţeni. Pe agenda acestora din urma apar ca fiind 

problematice şi iluminatul public, curăţenia, aspectul căminului cultural, aspectul aşezămintelor 

de cult dar şi infrastructura şcolară. 

 

14,30%

14,30%

14,30%

14,30%

14,30%

14,30%

28,60%

28,60%

28,60%
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28,60%

85,70%
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Birocrație în instituțiile publice locale 

Infrastructura de sănătate de la nivel local

Lipsa spaţiilor verzi pentru activităţi de recreere

Lipsa investitorilor

Lipsa locurilor de muncă

Infrastructura educațională (școli, grădinițe, creșe)

Aspectul aşezămintelor de cult (biserici, capele)

Aspectul căminului cultural

Curățenia din localitate

Iluminatul public

Utilităţi (alimentare cu apa, canalizare, retea de gaze…

Starea drumurilor

Care considerați că sunt principalele probleme din 
localitatea Sărădiș?
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      Respondenţii consideră în proporţie de 85,70% că principalele direcţii de investiţii ar trebui să 

fie legate de infrastructură şi drumuri şi de asemenea  de accesul la utilităţi (53,10%) şi atargerea 

de fonduri europene (51,60%). Curăţenia şi aspectul general al localităţii alături de infrastructura 

educaţională, dezvoltarea economică locală, protecşia mediului, administraţie locală eficientă, 

infrastructură de sănătate se numără printre principalele direcţii de investitiţii către care ar trebui 

să se focalizeze administraţia locală  în perioada următoare. 

 

2,30%

4,70%

9,30%

12,40%

18,20%

18,20%
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de investiții pentru comuna Feleacu?
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CAPITOLUL 4 – ANALIZA SWOT A COMUNEI FELEACU 
 

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 Feleacu. 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 Feleacu în prezent?”. 

În vederea realizării unei analize cât mai realiste şi eficiente, s-a elaborat câte o analiză 

SWOT a comunei Feleacu pentru fiecare dintre cele cinci domenii strategice abordate - 

infrastructură, mediuşi dezvoltare urbană, 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 Feleacu. 

Elaborarea analizei SWOT aferente comunei Feleacu s-a bazat pe analiza de date statistice 

din surse organizate şi realizate de consultant, pe analiza rezultatelor obţinute în urma desfăşurării 

cercetării calitative (întâlnirea de lucru cu reprezentanţi ai comunităţii locale), respectiv pe analiza 

rezultatelor înregistrate în urma desfăşurării cercetărilor cantitative (aplicarea de chestionare 

aceloraşi reprezentanţi ai comunităţii, respectiv chestionarul aplicat pe facebook).  
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4.1. Analiza SWOT pentru domeniul strategic Infrastructură 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Localizarea comunei la o distanţă de 7 
km faţă de municipiul Cluj-Napoca și 
24 km față de muncipiul Turda 

 Principală cale de acces a comunei 
este drumul național DN 1/E60 

 Localizare în apropierea Aeroportului 
Internaţional Avram Iancu Cluj-
Napoca (22 km) 

 Acces direct la reţeaua majoră de 
drumuri judeţene şi naţionale 

 Existenţa reţelei de energie electrică, 
comuna fiind electrificată în totalitate 

 Rețea de gaz metan în două sate din 
totalul de cinci (Feleacu și 
Gheorghieni) 

 Existenţa reţelei de iluminat public în 
toată comuna 

 Există centrală telefonică digitală; 
Telekom, Vodafone, Orange 

 Preocupare la nivelul instituţiilor 
locale pentru derularea unor proiecte 
de reabilitare şi conservare a 
infrastructurii 

 

 Starea precară a străzilor din 

comună, lipsa trotuarelor, drumuri 

neasfaltate, podețe stricate 

 Inexistenţa unei reţele de canalizare 

a comunei 

 Reţea de alimentare cu apă doar în 

sat Feleacu 

 Comuna nu este racordată în 

totalitate la reţeaua de gaze naturale  

 Nivel scăzut de dezvoltare a 

infrastructurii destinate activităţilor 

recreative (parcuri şi spaţii verzi, 

locuri de agrement, locuri de joacă 

pentru copiii din comună) 

 Lipsă acces la calea ferată 

 Lipsa pistelor pentru biciclişti   

 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Existenţa fondurilor europene pentru 
dezvoltarea zonelor rurale 

 Lipsa resurselor materiale pentru 
îndeplinirea obiectivelor de investiţii 
propuse în domeniul infrastructurii  
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 Existenţa programelor naţionale 
privind construirea de locuinţe sociale şi 
pentru tineri 

 Existenţa fondurilor europene, 
guvernamentale, regionale şi judeţene 
pentru modernizarea infrastructurii 
tehnico-edilitare 

 

 Degradarea terenurilor agricole 

 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 

 

 

4.2. Analiza SWOT pentru domeniul strategic Mediu şi infrastructură urbană 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Existenţa serviciilor de colectare a 
gunoiului şi deşeurilor din comună, aceste 
servicii fiind externalizate 

 Vegetaţie şi faună bogate, varii specii 
de plante şi animale 

 Clima continental-moderată, prielnică 
culturilor agricole 

 Nivel bun al curăţeniei din comună 

 Calitate bună a aerului 

 Cadrul natural relativ variat 

 Conştientizarea acestor categorii de 
probleme de către factorii de răspundere 
locali 

 Valea Morii, arie geografică protejată 
a teritoriului, cu o floră și faună deosebite 

 Grad mare de poluare datorită 
traficului intens existent, având în vedere 
poziționarea comunei 

 Inexistenţa reţelei de canalizare în 
satele comunei 

 Inexistenţa unei reţele de tratare si  
epurare a apei 

 Practicarea redusă a  colectării 
selective a deşeurilor în vederea reciclării, 
refolosirii, recuperării sau valorificării lor 

 Arderea miriştilor 

 Utilizarea fertilizanţilor chimici în 
agricultură  

 Lipsa spaţiilor verzi în interiorul  
comunei 

 Defrişări masive de pădure în anumite 
zone care nu sunt controlate  
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 Valea Căprioarelor - rezervație 
botanică datorită plantelor străvechi și rare 

 Vegetaţia reprezentată de păşuni şi 
vegetaţie forestieră. 

  

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 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 

 Îmbunătăţirea calităţii mediului  

 Introducerea surselor regenerabile de 
energie 

 Gospodărirea eficientă a cadrului 
natural (sol, subsol) ar duce la protejarea 
mediului 

 Legislaţie: adoptarea şi implementarea 
legislaţiei privind zonele protejate ; legea 
Fondului de Mediu 293/2002 

 Aderarea României la unele convenţii 
internaţionale în domeniu 

 Mediu optim pentru înfiinţarea de 
livezi de pomi fructiferi 

 Insuficienţa resurselor materiale 
pentru îndeplinirea obiectivelor de 
investiţii propuse în domeniul 
infrastructurii de mediu  

 Mentalitatea de indiferenţă a 
locuitorilor faţă de protejarea mediului 
înconjurător 

 Efectele poluării asupra stării de 
sănătate a locuitorilor comunei  

 Degradarea cadrului natural în situaţia 
dezvoltării necontrolate a turismului  

 Lipsa programelor şi resurselor ce 
vizează protecţia mediului, poate conduce 
pe termen mediu la scăderea/înrăutăţirea 
calităţii factorilor de mediu 

 Lipsa unor instalaţii şi sisteme de 
prevenire a poluării şi calamităţilor 
naturale 

 Lipsa unor programe de informare şi 
instruire a populaţiei şi investitorilor 
despre agenţii naturali şi sintetici care ar 
putea polua zona 
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 Reamenajarea zonelor verzi şi 
extinderea acestor zone 

 Posibilitatea de a elabora la nivel local 
o strategie de mediu (primăria în 
parteneriat cu un ONG specializat) care să 
folosească la protejarea mediului la nivel 
local 

 Posibilităţi de înfiinţare a unei 
asociaţii de mediu şi organizarea muncii 
de voluntariat pentru curăţirea comunei cu 
elevii şi profesorii de la şcoala din 
comunitate 

 

 

4.3. Analiza SWOT pentru domeniul strategic Economie 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Proximitatea faţă de mediul urban: 
Cluj-Napoca (7km) 

 Acces la căi de transport rutiere 

 Preocuparea autorităţilor locale pentru 
sprijinirea şi stimularea dezvoltării 
mediului de afaceri  

 Posibilităţi bune de a face 
cumpărăturile în comună  

 Existenţa unor suprafeţe agricole la 
nivelul comunei 

 Structură diversă a terenurilor agricole 
(soluri pretabile pentru pomicultură, 
leguminoase şi cereale) 

 Oportunităţi  reduse privind găsirea de 
locuri de muncă în comună  

 Lipsa unor agenţi economici 
importanţi pe raza comunei  

 Nivel redus al ofertei de servicii în 
comună 

 Posibilităţi reduse de valorificare a 
produselor în comună  

 Valorificare redusă a 
antreprenoriatului dată de lipsa 
cunoştinţelor specifice dezvoltării unei 
afaceri  

 Practicarea unei agriculturi de 
subzistenţă, concretizată în productivitate 
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 Ponderea ridicată a proprietăţii asupra 
terenurilor agricole 

 Condiţii naturale favorabile 
agriculturii, în special pomiculturii 

 Tradiţie pentru profesiile agricole  

 Potenţial pentru obţinerea de produse 
agricole ecologice 

 Potenţial ridicat al comunei pentru 
dezvoltarea turismului cultural şi de 
agrement, cu precădere pentru petrecerea 
timpului liber și pentru relaxarea 
locuitorilor orașului Cluj-Napoca 

 Ospitalitatea înăscută a locuitorilor 
din mediul rural  

 Existenţa unor obiective turistice de 
interes zonal, regional şi național  
 Diversitate turistică relativ ridicată- 
peisaje naturale unice – Valea Morilor 
(rezervație naturală botanică, 1 ha), Valea 
Căprioarelor (zona peisagistică protejată) 
  Exită mănăstire și alte monumente 
care pot fi vizitate: bustul lui Ștefan cel 
Mare, al lui Ștefan Micle, monumentul 
"Glorie Eroilor căzuți pentru Patrie" 
 Legături bune de transport spre toate 
zonele turistice din afara comunei  

 Sprijinul autorităţilor locale în vederea 
demarării unor investiţii în plan local 

 Potenţial ridicat de investiţii în 
zootehnie, activităţi de prelucrare a 
lemnului, şi a altor produse alimentare 

şi profitabilitate redusă a producătorilor 
agricoli 

 Nivel relativ scăzut al calităţii 
culturilor şi al dotării cu echipamente 
agricole 

 Fragmentarea excesivă a exploataţiilor 
agricole 

 Dificultăţi legate de prelucrarea şi 
comercializarea produselor realizate din 
producţia agricolă / animală existentă  

 Inexistenţa în comună a unui centru de 
colectare, prelucrare şi comercializare a 
fructelor, a produselor agricole 

 Media ridicată de vârstă a locuitorilor 
comunei care lucrează în agricultură  

 Lipsa unei strategii de marketing local 
şi insuficienta promovare a produselor şi 
serviciilor locale 

 Număr relativ redus al turiştilor care 
vizitează comuna 

 Infrastructura turistică a comunei 
nesatisfăcătoare 

 Lipsa unor gospodării din comună 
incluse în circuitul agroturistic 

 Promovare insuficientă a potenţialului 
turistic al comunei 

 Nivel scăzut de valorificare a zonelor 
şi obiectivelor turistice din comună 

 Promovarea slabă a legendelor locale 

 Lipsa aproape în totalitate a 
activităţilor cu caracter industrial 
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 Existenţa în localitatea Vîlcele a 
fabricii de produse lactate din lapte de 
capră La Colline  

 Posibilităţi de desfacere a produselor 
prin magazine proprii 

 

 Lipsa de specialişti şi de coordonare 
pentru planurile de afaceri 

 Lipsa unor fundaţii şi asociaţii care să 
se implice activ pentru atragerea 
investiţiilor 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Atragerea de noi investitori și oferirea 
unor facilități 

 Oportunitatea deschiderii de afaceri în 
domeniul serviciilor, sector slab 
reprezentat în comună din punct de vedere 
al varietăţii  

 Dezvoltarea comunicării între 
reprezentanţii mediului economic local şi 
reprezentanţii autorităţilor publice locale 

 Creşterea interesului pentru produsele 
ecologice, naturale şi tradiţionale  

 Creşterea interesului pentru 
exploatarea proprietăţilor în regim 
asociativ 

 Valorificarea potenţialului turistic al 
comunei prin promovarea pârtiei de ski și 
nu numai 

 Creşterea interesului pentru afaceri 
prin crearea unui centru de consultanță 
antreprenorială 

 Înființarea unui centru de colectarea 
laptelui 

 Existența unor studii de fezabilitate 
pentru proiecte de reabilitare a 
infrastructurii 

 Instabilitatea legislativă 

 Grad redus de informare al 
agricultorilor în privinţa normelor 
europene 

 Complexitatea şi dificultatea 
procedurilor birocratice pentru obţinerea 
finanţărilor 

 Intensificarea mediului concurenţial 
poate să defavorizeze anumite sectoare 
tradiţionale  

 Migraţia forţei de muncă spre mediul 
urban sau în străinătate 

 Reducerea ponderii populaţiei active 
şi îmbătrânirea acesteia 

 Creşterea ratei şomajului la nivel 
naţional  

 Migrarea turistică spre alte regiuni 

 Promovarea de către agenţiile de 
turism a destinaţiilor turistice externe  

 Gradul ridicat de izolare în raport cu 
cercurile de afaceri 

 Inexistenţa în cadrul comunei a unor 
puncte de lucru ale sistemului financiar-
bancar 
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 Participarea la târguri de turism 
naţionale 

 Stabilirea de proiecte şi derularea 
acestora cu localităţile învecinate 

 Existenţa programelor naţionale de 
sprijin pentru IMM-uri 

 Existenţa programelor europene de 
finanţare a mediului 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 

 Înfiinţarea de noi IMM-uri, situaţie 
care ar conduce la dezvoltarea cadrului 
economic, sau cel puţin de dezvoltare şi 
extindere a celor care există 

 Accesul la Internet este o oportunitate 
pentru o informare rapidă și corectă 

 Existenţa unor domenii cu potenţial de 
absorbţie şi modernizare ridicat (turism, 
agricultură, meşteşuguri tradiţionale) 

 Existenţa unui facilitator comunitar 
care să coordoneze anumite activităţi: 
proiecte, planuri de afaceri 

 

 Lipsa unor ONG şi a altor investitori 
care să fie interesaţi de această zonă în 
mod direct 
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4.4. Analiza SWOT pentru domeniul strategic Social 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Tradiţie în convieţuirea interetnică 

(existenţa unei comunităţi 
semnificative de maghiari) 

 Existenţa în comună a trei şcoli 
(Şcoala Gimnazială “Ştefan Micle” 
Feleacu, Şcoala Gheorghieni, Şcoala 
Primară Vîlcele), a trei grădiniţe 
(Feleacu, Vîlcele și Gheorghieni), cât 
și a bibliotecii comunale  

 Grad ridicat de satisfacţie al 
locuitorilor investigaţi din comună 
privind calitatea serviciilor 
educaţionale furnizate de şcolile şi de 
grădiniţele existente în comună  

 Număr foarte mare al persoanelor cu 
studii superioare 

 Existenţa în comună a 3 cabinete 
medicale de familie, 3 dispensare 
umane (Feleacu, Gheorghieni şi 
Vâlcele), 1 farmacie şi 1 cabinet 
stomatologic 

 Existenţa căminelor culturale 

 Apropierea de municipiul Cluj-
Napoca, cu rol important în 
satisfacerea nevoilor de asistenţă 
medicală şi socială, educaţionale, 
culturale  

 Distribuție relativ echilibrată a 
populației de gen feminin și masculin 
la nivelul comunei 

 Un procent semnificativ al populației 
de peste 65 ani  

 Insuficienţa serviciilor sociale la 
nivelul comunei  

 Inexistenţa unui centru de excelenţă 
pentru elevii cu rezultate deosebite 

 Lipsa instituţiilor de învăţământ liceal 
pe raza comunei  

 Lipsa unor capele funerare 

 Necesitatea dotării căminelor culturale 
existente în comună 

 Lipsa unor terenuri de sport adecvate 

 Cultură civică slab dezvoltată, grad 
redus al participării civice 

 Grad scăzut de promovare a tradiţiilor 
şi obiceiurilor prin evenimente specifice 
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 Existenţa bisericilor de mai multe 
rituri în comună  

 Organizarea unor evenimente 
culturale şi sportive specifice 
comunităţii 

 Implicarea a diverse ONG-uri în 
problemele sociale ale comunităţii  

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 
 Existenţa fondurilor europene pentru 
reabilitarea, modernizarea şi echiparea 
infrastructurii serviciilor de sănătate 

 Existenţa fondurilor europene pentru 
perfecţionarea activităţilor didactice 

 Existenţa fondurilor europene 
destinate reabilitării şi dotării 
corespunzătoare a instituţiilor de 
învăţământ 

 Existenţa proiectelor internaţionale 
prin care instituţiile de învăţământ locale 
pot dezvolta parteneriate cu instituţii 
similare din străinătate 

 Oportunitatea dezvoltării unor 
parteneriate între administraţia publică 
locală şi sectorul non-guvernamental  

 Cadrul legislativ ce prevede facilităţi 
pentru unităţile economice care angajează 
persoane din grupurile vulnerabile în 
vederea integrării acestora în societate   

 Restaurarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural 

 Accentuarea fenomenului de migrare a 
populaţiei, în special al tinerilor, spre alte 
tăți ale Uniunii Europene 

 Deteriorarea stării generale de sănătate 
a populaţiei  

 Abandonul şcolar 

 Scăderea interesului pentru învăţătură 
în rândul tinerilor 

 Subfinanţarea sistemului medical din 
România 

 Subfinanţarea sistemului de 
învăţământ din România 

 Accentuarea fenomenului de migrare a 
personalului medical din România spre 
statelele membre UE 

 Pierderea tradiţiilor locale odată cu 
trecerea timpului  

 Insuficienţa fondurilor alocate pentru 
instituţiile şi activităţile culturale 
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 Posibilitatea de valorificare a unor 
sărbători locale ca şi evenimente culturale 

 Existenţa fondurilor europene 
destinate activităţilor culturale 

 

 

4.5. Analiza SWOT pentru domeniul strategic Administraţie Publică Locală 
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 
 Grad ridicat de satisfacţie al 
locuitorilor investigaţi cu privire la 
calitatea personalului Primăriei Feleacu 

 Vizibilitate bună a acţiunilor 
administraţiei publice locale 

 Atitudine deschisă spre dezvoltare a 
administraţiei publice locale 

 Existenţa unui site web al Primăriei 
Feleacu, 
http://www.comunafeleacu.ro/ 

 Existența unei pagini active de 
Facebook a Primăriei Feleacu 

 

 Insuficienţa şi lipsa de actualitate a 
informaţiilor postate pe pagina web a 
Primăriei Feleacu 

 Inexistența unui centru de gospodărire 
comunală 

 Inexistența unei serviciu cadastral 

 Comuna nu este înfrăţită cu alte 
comunităţi din lume 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

AMENINŢĂRI 
 Apartenenţa comunei la Asociația 
Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat 
în scopul dezvoltării instituţionale 

 Reducerea personalului din sectorul 
bugetar 

 Migrarea personalului calificat către 
alte instituţii publice 

http://www.comunafeleacu.ro/
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 Proiecte de înfrăţire ale comunei cu 
localităţi din străinătate şi utilizarea 
schimburilor de experienţă 

 Implicarea comunităţii în activitatea 
decizională  

 Implicarea ONG-urilor specializate în 
rezolvarea anumitor probleme ale 
comunităţii  

 Desfăşurarea unor programe de 
training pentru funcţionarii publici 

 

 

 Lipsa unei culturi a implicării 
cetăţenilor în problemele comunităţii şi în 
voluntariat 

 

 

4.6. Analiza SWOT integrată a comunei Feleacu 
 

PUNCTE TARI 

 Localizarea comunei în apropierea municipiilor Cluj-Napoca (7 km) și Turda (24 km) 

 Principală cale de acces a comunei drumul județean DN1/E 60 

 Localizare în apropierea Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca (22 km) 

 Existenţa reţelelor de energie electrică, comuna fiind electrificată în totalitate 

 Acces la infrastructura de comunicaţii: acces la telefonia fixă, la telefonia mobilă, la 

cablu TV şi la Internet 

 Existenţa reţelei de alimentare cu gaz în localităţile Feleacu şi Gheorghieni 

 Existenţa serviciilor de colectare a gunoiului şi deşeurilor din comună, aceste servicii 

fiind externalizate 
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 Structură diversă a terenurilor agricole (soluri pretabile pentru pomicultură, leguminoase 

şi cereale) 

 Ponderea ridicată a proprietăţii asupra terenurilor agricole 

 Potenţial ridicat al comunei pentru dezvoltarea turismului cultural şi de agrement, cu  

     precădere pentru petrecerea timpului liber și pentru relaxarea locuitorilor orașului Cluj- 

     Napoca 

 Existenţa în comună a trei şcoli și a trei grădiniţe, a unei biblioteci comunale  

 Existenţa în comună a 3 cabinete medicale de familie, 3 dispensare umane (Feleacu,  
 

            Gheorghieni şi Vâlcele), 1 farmacie şi 1 cabinet stomatologic 

 
 Existenţa pe raza comunei a 2 cămine culturale renovate, în localităţile Feleacu și 

Gheorghieni 

 Organizarea unor evenimente culturale specifice comunităţii  

 Vizibilitate bună a acţiunilor desfăşurate de administraţia publică locală    

 

 

PUNCTE SLABE 

 Nu există o rețea de alimentare cu apă 

 Lipsă rețea de alimentare cu gaz în Vîlcele și Sărădiș. În Vâlcele se vor recepţiona 

15,5km în anul 2022 

 Lipsa unui sistem de canalizare în toată comuna 

 Stare necorespunzătoare a drumurilor, trotuarelor din comună și inexistența rigolelor 

 Insuficiente parcuri şi spaţii verzi în comună, locuri de agrement, spaţii de joacă pentru 

copiii din comună  
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 Practicarea insuficientă a unei colectări selective a deşeurilor în vederea reciclării, 

refolosirii sau valorificării lor 

 Lipsa locurilor de muncă în comună 

 Valorificare redusă a antreprenoriatului 

 Practicarea unei agriculturi de subzistenţă, concretizată în productivitate şi profitabilitate 

redusă a producătorilor agricoli 

 Dificultăţi legate de prelucrarea şi comercializarea produselor realizate din producţia 

agricolă / animală existentă  

 Lipsa unor gospodării din comună incluse în circuitul agro-turistic 

 Nivel relativ scăzut de valorificare a zonelor şi obiectivelor turistice din comună  

 Număr redus al tinerilor care rămân în comună după finalizarea studiilor 

 Insuficienţa serviciilor sociale la nivelul comunei  

 Inexistenţa în comună a unui centru de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice 

 Căminele culturale existente la nivelul comunei necesită dotări suplimentare 

 Lipsa capelelor funerare în comună 

 Cultura civică slab dezvoltată, grad redus al participării civice 

 

OPORTUNITĂŢI 

 Extinderea zonei urbane 

 Apartenența comunei la Zona Metropolitană Cluj 

 Existenţa fondurilor europene pentru dezvoltarea zonelor rurale 

 Existenţa fondurilor europene, guvernamentale, regionale şi judeţene pentru 

modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare 
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 Existenţa programelor naţionale privind construirea de locuinţe sociale şi pentru tineri 

 Desfăşurarea unor acţiuni de conştientizare a populaţiei referitoare la protecţia mediului 

şi la dezvoltarea durabilă  

 Îmbunătăţirea calităţii mediului  

 Existenţa fondurilor disponibile din surse europene sau naţionale pentru susţinerea 

proiectelor de mediu  

 Dezvoltarea unor parteneriate în vederea protecţiei mediului 

 Atragerea de noi investitori  

 Oportunitatea deschiderii de afaceri în domeniul serviciilor  

 Creşterea interesului pentru produsele ecologice, naturale şi tradiţionale  

 Creşterea interesului pentru exploatarea proprietăţilor în regim asociativ 

 Valorificarea potenţialului turistic deosebit al comunei 

 Existenţa programelor naţionale de sprijin pentru IMM-uri 

 Existenţa programelor europene de finanţare a mediului 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 

 Existenţa fondurilor europene pentru dezvoltarea resurselor umane 

 Atragerea de cadre medicale care să locuiască în comună şi să asigure permanenţa 

serviciului medical  

 Existenţa fondurilor europene pentru reabilitarea, modernizarea şi echiparea 

infrastructurii serviciilor de sănătate 

 Existenţa fondurilor europene pentru perfecţionarea activităţilor didactice 
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 Existenţa fondurilor europene destinate reabilitării şi dotării corespunzătoare a 

instituţiilor de învăţământ 

 Restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural 

 Posibilitatea de valorificare a unor sărbători locale ca şi evenimente culturale 

 Existenţa fondurilor europene destinate activităţilor culturale 

 Implicarea ONG-urilor specializate în rezolvarea anumitor probleme ale comunităţii  

 Desfăşurarea unor programe de training pentru funcţionarii publici 

 

AMENINŢĂRI 

 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 

 Efectele poluării asupra stării de sănătate a populaţiei 

 Mentalitatea de indiferenţă a locuitorilor faţă de protejarea mediului înconjurător 

 Grad redus de informare al agricultorilor în privinţa normelor europene 

 Complexitatea şi dificultatea procedurilor birocratice pentru obţinerea finanţărilor 

 Intensificarea mediului concurenţial poate să defavorizeze anumite sectoare tradiţionale  

 Migraţia forţei de muncă spre mediul urban sau în străinătate 

 Reducerea ponderii populaţiei active şi îmbătrânirea acesteia 

 Migrarea turistică spre alte regiuni 
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 Sistemul neatractiv de stimulente salariale pentru cadrele medicale şi didactice tinere 

 Subfinanţarea sistemului medical din România 

 Subfinanţarea sistemului de învăţământ din România 

 Reducerea personalului din sectorul bugetar 

 Migrarea personalului calificat către alte instituţii publice 

 Lipsa unei culturi a implicării cetăţenilor în problemele comunităţii şi în voluntariat 

 

 

 

CAPITOLUL 5 – VIZIUNEA PRIVIND DEZVOLTAREA 

COMUNEI FELEACU 

 

Viziunea de dezvoltare a comunei Feleacu trebuie să reflecte ceea ce comunitatea 

intenţionează să realizeze pe termen lung şi totodată trebuie să asigure menţinerea echilibrului 

între cei trei piloni ai dezvoltării durabile locale – dezvoltarea socială, dezvoltarea economică şi 

protejarea mediului înconjurător. 

Comuna Feleacu îşi propune să le ofere membrilor comunităţii sale un nivel de trai ridicat, 

într-un mediu adecvat formării, muncii şi petrecerii timpului liber, devenind în acelaşi timp unul 

dintre cei mai importanţi poli turistici şi culturali din regiune.    

Modernizarea infrastructurii, asigurarea accesului cetăţenilor la utilităţi, atragerea de 

investitori care să valorifice resursele comunei şi să creeze locuri de muncă pentru locuitorii 

comunei, dezvoltarea unei infrastructuri turistice care să vină în sprijinul fructificării potenţialului 

turistic deosebit de care se bucură comuna, facilitatea accesului tuturor locuitorilor la servicii 

educaţionale, de sănătate şi de asistenţă socială, crearea de oportunităţi de agrement şi petrecere a 
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timpului liber, convieţuirea armonioasă a celor trei mari comunităţi etnice din comună (români, 

maghiari, rromi), crearea de oportunităţi pentru copii şi tineri, şi nu în ultimul rând, stimularea 

voluntariatului şi implicării tuturor locuitorilor în activităţile comunei – iată principalele repere ale 

viziunii de dezvoltare locală a comunei Feleacu pentru perioada 2021 – 2027. 

Exprimată în formă concisă, viziunea privind dezvoltarea comunei Feleacu poate fi redată 

astfel: 

        FELEACU, comuna cu o infrastructură modernă, economie locală diversificată şi 

competitivă, servicii sociale de calitate şi administraţie locală profesionistă, va deveni unul 

dintre cei mai importanţi poli turistici şi culturali la nivel de regiune. 
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CAPITOLUL 6 – DIRECŢII STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

ALE COMUNEI FELEACU PENTRU PERIOADA 2021-2027 

 

Dezvoltarea strategică a comunei Feleacu vizează cinci domenii strategice cheie: 

infrastructura, mediul și dezvoltare urbană, economia, domeniul social, administraţia publică 

locală. Pentru fiecare dintre cele cinci domenii s-a stabilit câte un obiectiv general strategic, după 

cum se poate observa în figura de mai jos.  

 

 

Domeniul strategic INFRASTRUCTURĂ
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în sprijinul 

dezvoltării socio-economice durabile 

Domeniul strategic MEDIU
Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi asigurarea unei 

valorificări durabile a resurselor naturale 

Domeniul strategic ECONOMIE
Creşterea capacităţii inovatoare şi competitivităţii mediului de 

afaceri local

Domeniul strategic SOCIAL
Dezvoltarea socială şi culturală durabilă şi echilibrată a 

comunităţii şi creşterea calităţii vieţii 

Domeniul strategic ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ
Creşterea capacităţii instituţionale de acţiune a administraţiei 

publice locale
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În scopul atingerii obiectivelor corespunzătoare celor cinci domenii strategice, comuna 

Feleacu trebuie să îşi focalizeze eforturile pe direcţii de dezvoltare concrete. Astfel, în cadrul 

fiecăruia dintre cele cinci domenii strategice – infrastructură, mediu și dezvoltare urbană, 

economie, social, administraţie publică locală – au fost identificate anumite direcţii de dezvoltare 

prioritare, iar pentru fiecare direcţie de dezvoltare în parte au fost stabilite obiective specifice. 

Comuna Feleacu vizează atingerea obiectivelor specifice prin intermediul implementării de 

proiecte, fructificând în acest scop oportunităţile de finanţare europene şi naţionale disponibile. În 

continuare, pentru fiecare domeniu strategic, se prezintă în formă detaliată direcţiile de dezvoltare, 

obiectivele specifice, precum şi tipurile de proiecte care permit îndeplinirea obiectivelor.   

6.1. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic Infrastructură 
 

Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt infrastructura de 

transport, infrastructura energetică și infrastructura de comunicaţii.  

Obiectivul general strategic: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în sprijinul 

dezvoltării socio-economice durabile 

6.1.1. Direcţia de dezvoltare Infrastructura de transport 
  

Obiectiv specific: 

 Modernizarea infrastructurii de transport 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului sunt: 

 Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Feleacu, județul Cluj 

 Modernizare străzi laterale, ulițe, străzi comunale în localitățile componente ale 

comunei Feleacu 

 Proiectare și execuție trotuare în localitățile din comuna Feleacu  
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 Lucrări pentru siguranța circulației pe drumurile din comuna Feleacu (marcaje, 

semne de circulație, limitatoare de viteză) 

 Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Feleacu 

 Extinderea rețelei de transport public în comun din comuna Feleacu spre 

Municipiul Cluj-Napoca  

6.1.2. Direcţia de dezvoltare Infrastructura energetică 
 

Obiectiv specific: 

 Modernizarea infrastructurii energetice 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului sunt: 

 Reabilitarea reţelei de iluminat public, prelungirea acesteia și dotarea cu lămpi de 

tip LED, în comuna Feleacu 

 Introducerea rețelei de electricitate în zonele unde nu există curent electric și în 

special în zonele cu potențial turistic ridicat  

6.1.3. Direcţia de dezvoltare Infrastructura de comunicaţii 
 

Obiectiv specific: 

 Dezvoltarea telecomunicaţiilor şi îmbunătăţirea accesului la Internet 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului sunt: 

 Conectarea la Internet prin conexiuni broadband a instituţiilor publice din comună 

şi promovarea conceptelor de e-guvernare, e-educaţie, e-sănătate 

 Extinderea accesului la Internet a locuitorilor comunei prin înfiinţarea unui punct 

de acces la Internet în comună. 
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 Amenajarea stațiilor de transport în comun cu acces la Internet și puncte de 

încărcare telefon mobil 

 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Reabilitarea şi consolidarea reţelei de drumuri comunale 

 Mărirea gradului de confort din punct de vedere al iluminatului public şi realizarea de 

economii privind consumul de energie  

 Îmbunătăţirea trotuarelor în vederea creşterii posibilităţilor de circulaţie a pietonilor 

 Îmbunătățirea accesului la Internet pentru locuitorii comunei Feleacu  

 

6.2. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic Mediu și Infrastructură Urbană 
  

Obiectivul general strategic: Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi asigurarea 

unei valorificări durabile a resurselor naturale 

6.2.1. Direcţia de dezvoltare Infrastructura de apă şi canalizare 
 

Obiectiv specific: 

 Dezvoltarea managementului de calitate al apei și canalizării 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Extinderea rețelei de canalizare și în localitățile Vâlcele și Gheorghieni, comuna 

Feleacu  

 Extinderea rețelei de apă potabilă și în localitățile Vâlcele, Gheorghieni și Sărădiș, 

comuna Feleacu 
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6.2.2. Direcţia de dezvoltare Protecţia mediului 
Obiectiv specific: 

 Protejarea şi îmbunătăţirea factorilor de mediu 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Programe de management al calităţii aerului 

 Investiții în surse de energie regenerabilă pentru comuna Feleacu, județul Cluj 

 Amplasarea de stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice, pe raza comunei 

Feleacu 

 Promovarea practicilor de agricultură ecologică 

 Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor comunei privind aspectele legate 

de educaţia ecologică şi protecţia mediului  

6.2.3. Direcţia de dezvoltare Managementul deşeurilor 
 

Obiectiv specific: 

 Dezvoltarea unui sistem eficient de management al deşeurilor 

 

Tipurile de proiecte/măsuri care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului sunt: 

 Promovarea gestionării responsabile a deșeurilor în rândul populației comunei 

Feleacu 

  Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor comunei cu privire la efectele 

negative ale unei gestionări necorespunzătoare a deşeurilor  

6.2.4. Direcţia de dezvoltare Dezvoltare urbană 
 

Obiective specifice: 

 Asigurarea accesului la o locuinţă decentă 
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 Modernizarea centrului civic 

 Utilizarea rațională și echilibrată a terenulrilor necesare funcțiunilor urbanistice 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelelor sunt: 

 Obiectivul specific “Asigurarea accesului la o locuinţă decentă” 

 Construirea de locuinţe de serviciu pentru păstrarea specialiştilor în comună 

(personal medical, personal didactic etc.) 

 Construirea de locuinţe sociale pentru familiile tinere sau aflate în dificultate 

 Obiectivul specific “Modernizarea centrului civic” 

 Amenajare parcuri de agrement cu spații verzi și locuri de joacă pentru copii, 

în localitățile din comuna Feleacu, județul Cluj  

 Realizarea unui teren multisport în localitatea Gheorghieni, județul Cluj  

 Amenajare de piste de biciclete în localitățile Feleacu, Vâlcele și Gheorghieni, 

comuna Feleacu  

 Crearea sistemelor de închiriere biciclete (bike-rental / bike-sharing) 

 Dotarea cu mobilier urban în toate satele comunei (panouri informative, 

indicatoare, bănci, coșuri de gunoi, etc.) 

 

 Obiectivul specific “Utilizarea rațională și echilibrată a terenulrilor necesare 

funcțiunilor urbanistice” 

      Actualizare PUG Comuna Feleacu 

      Introducere în Sistem Geografic Informațional (GIS) și Registrul Electronic    

Național de Nomenclatură Stradală (RENNS) 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Accesul populaţiei la infrastructura edilitară 

 Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populaţiei 

 Reducerea poluării 

 Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a populaţiei comunei  
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 Reducerea riscului de inundaţii 

 Accesul locuitorilor comunei la locuri de muncă, servicii de sănătate, servicii 

educaţionale, cultură, sport şi agrement 

 Acces la parcurile de joacă şi de recreere a tuturor copiilor din comună 

 Creşterea calităţii vieţii populaţiei comunei şi îmbunătăţirea stării de sănătate a 

locuitorilor datorită petrecerii timpului în aer liber 

 

6.3. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic Economie 
 

Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt mediul de afaceri, 

agricultura, turismul şi agroturismul, respectiv forţa de muncă.  

Obiectivul general strategic: Creşterea capacităţii inovatoare şi competitivităţii mediului 

de afaceri local 

6.3.1. Direcţia de dezvoltare Mediul de afaceri 
 

Obiectivele specifice: 

 Dezvoltarea mediului de afaceri local 

 Stimularea iniţiativelor antreprenoriale 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Dezvoltarea mediului de afaceri local” 

 Crearea unui parc industrial în comună 

 Acordarea de facilităţi pentru investitori, în funcţie de natura activităţii şi 

beneficiile pe care aceştia le-ar putea aduce bugetului local 

 Sprijinirea dezvoltării de IMM-uri care să valorifice resursele naturale ale 

comunei şi care să răspundă nevoilor comunităţii 
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 Diversificarea economiei locale prin sprijinirea activităţilor neagricole 

 Facilitarea accesului la utilităţi pentru întreprinderi 

 Stimularea introducerii şi utilizării tehnologiei informaţiilor şi comunicării 

 Crearea unor baze de date la nivel local cu activele disponibile (imobile libere, 

terenuri care pot fi concesionate, etc.) 

 Organizarea unui dialog real între reprezentanţii autorităţii publice locale şi cei 

ai mediului de afaceri pentru a identifica noi oportunităţi 

 Obiectivul specific “Stimularea iniţiativelor antreprenoriale” 

 Promovarea programelor guvernamentale pentru stimularea înfiinţării 

microîntreprinderilor 

 Promovarea culturii antreprenoriale în rândul populaţiei comunei 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Atragerea investitorilor în comună 

 Încurajarea agenţilor economici locali de a dezvolta afaceri în comună 

 Locuitori mai bine informaţi cu privire la oportunităţile de demarare de noi afaceri 

 Creşterea numărului de locuri de muncă în comună şi reducerea şomajului 

 Creştera nivelului de trai al locuitorilor comunei 

 Creşterea competitivităţii economice generale pe raza comunei Feleacu 

6.3.2. Direcţia de dezvoltare Agricultură 
 

Obiectivele specifice: 

 Dezvoltarea agriculturii moderne, prin trecerea de la practicarea unei agriculturi de 

subzistenţă la o agricultură comercială 

 Consiliere şi instruire în domeniul agricol  

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 
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 Obiectivul specific “Dezvoltarea agriculturii moderne, prin trecerea de la practicarea 

unei agriculturi de subzistenţă la o agricultură comercială” 

 Înfiinţarea unei structuri asociative a producătorilor agricoli din comună, în 

scopul creşterii eficienţei economice a exploataţiilor agricole, a puterii de 

negociere pe pieţele de desfacere şi a valorificării superioare a producţiei 

 Crearea şi dezvoltarea unor centre de colectare a legumelor şi fructelor şi 

conectarea acestora la reţele regionale de producţie şi distribuţie 

 Sprijinirea agriculturii ecologice 

 Îmbunătăţirea parcului auto de maşini şi utilaje agricole al comunei 

 Reabilitarea şi extinderea sistemului de irigaţii 

 Înfiinţarea unor centre de prestări servicii pentru agricultură (reparaţii utilaje, 

furnizare seminţe, îngrăşăminte, etc.) 

 Organizarea unui târg de animale 

 Construirea unei hale agroalimentare la standarde europene, în comuna 

Feleacu, județul Cluj 

 

 Obiectivul specific “Consiliere şi instruire în domeniul agricol” 

 Diseminarea informaţiilor privind standardele europene în domeniul agricol, 

zootehnic şi ecologic şi existenţa surselor de finanţare europene în cadrul 

politicii agricole comune  

 Susţinerea sectorului agricol local prin acţiuni de conştientizare a populaţiei cu 

privire la efectele benefice ale consumului produselor locale  

 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Practicarea agriculturii în conformitate cu standardele de mediu şi tehnice în vigoare 

 Creşterea productivităţii agriculturii 

 Creşterea nivelului de trai al populaţiei care lucrează în agricultură  
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6.3.3. Direcţia de dezvoltare Turism şi agroturism 
 

Obiectivele specifice: 

 Dezvoltarea infrastructurii turistice 

 Transformarea obiectivelor culturale din comuna Feleacu în  obiective turistice, 

inclusiv includerea lor într-un circuit turistic  

 Promovarea comunei Feleacu 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii turistice” 

 Dezvoltarea infrastructurii de cazare pentru asigurarea unui minim de spaţii de 

cazare în zonă (stimularea înfiinţării de pensiuni turistice şi agroturistice, 

amenajarea unui spaţiu de campare) 

 Dezvoltarea unităţilor de alimentaţie publică pentru susţinerea activităţii de 

turism 

 Construirea unui complex turistic şi de agrement în comuna Feleacu, județul 

Cluj 

 Realizarea de trasee de bicicletă în zonele cu potențial turistic ale comunei 

Feleacu 

 

 Obiectivul specific “Transformarea obiectivelor culturale din comuna Feleacu în  

obiective turistice, inclusiv includerea lor într-un circuit turistic ” 

 Promovarea turismului cultural, religios, de agrement 

 Introducerea comunei Feleacu în circuite turistice culturale şi religioase 

 Reabilitarea bisericilor şi includerea lor în circuite existente la nivelul judeţului 

Cluj  

 Implementarea şi dezvoltarea agroturismului şi a turismului ecologic 
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 Dezvoltarea turismului şcolar prin organizarea unor tabere (tabere de creaţie 

pentru pictură, pentru promovarea meşteşugurilor tradiţionale etc.) 

 Crearea şi organizarea de evenimente şi acţiuni axate pe specificul local 

 Schimburi cultural-turistice şi proiecte de înfrăţire a comunei cu alte localităţi 

din ţară şi străinătate 

 

 Obiectivul specific “Promovarea comunei Feleacu” 

 Promovarea obiectivelor turistice și a imaginii comunei Feleacu 

 Elaborarea a diferite materiale de prezentare şi promovare a comunei (broşuri, 

pliante, catalog de promovare a comunei, site web de promovare, monografia 

comunei, broşură într-o limbă de circulaţie internaţională, etc.) 

 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Creşterea numărului de turişti pe raza comunei Feleacu 

 Realizarea unor circuite turistice care să cuprindă principalele obiective turistice de pe 

raza comunei  

 Crearea de locuri de muncă  

 Atragerea de noi investitori în comună 

 Atragerea de noi venituri pentru administraţia publică locală  

 

6.3.4. Direcţia de dezvoltare Forţa de muncă 
Obiectivele specifice: 

 Creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă şi integrarea pe piaţa muncii a 

grupurilor dezavantajate 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivului menţionat sunt: 
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 Programe de formare, perfecţionare, recalificare, reconversie profesională a 

adulţilor în vederea satisfacerii nevoilor locale ale pieţei muncii şi promovării 

adaptabilităţii angajaţilor 

 Programe de formare şi instruire a locuitorilor comunei în diverse meserii  

 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Creşterea nivelului de instruire şi calificare al locuitorilor comunei  

 Creşterea ratei de ocupare a populaţiei comunei  

 

6.4. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic Social 
Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt sănătatea, protecţia 

socială, educaţia şi formarea, cultura şi cultele, sport şi agrement.  

Obiectivul general strategic: Dezvoltarea socială şi culturală durabilă şi echilibrată a 

comunităţii şi creşterea calităţii vieţii 

6.4.1. Direcţia de dezvoltare Sănătate 
 

Obiectivele specifice: 

 Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale 

 Facilitarea accesului la serviciile medicale pentru grupurile vulnerabile 

 Educarea locuitorilor comunei privind starea de sănătate în scopul creşterii stării de 

sănătate a acestora 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Îmbunătăţirea infrastructurii de sănătate şi a serviciilor medicale” 

 Extindere Cabinet medical în localitatea Feleacu, comuna Feleacu 
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 Modernizare și extindere Cabinet medical în localitatea Gheorghieni, comuna 

Feleacu 

 Asigurarea necesarului de resurse umane în domeniul sănătăţii prin atragerea 

unor specialişti cărora să li se ofere anumite facilităţi (locuinţă, mijloc de 

transport adecvat zonei, teren agricol etc.) 

 Înfiinţarea la nivel local a unui serviciu pentru urgenţe medicale, în contextul 

pandemiei mondiale cu COVID-19, precum și pentru alte situații  

 Înființarea unui centru medical de permanență în localitatea Vâlcele, județul 

Cluj  

 Dotarea cu echipamente a cabinetelor medicale din comuna Feleacu, județul 

Cluj 

 Obiectivul specific “Facilitarea accesului la serviciile medicale pentru grupurile 

vulnerabile” 

 Înfiinţarea unor noi servicii de sănătate (cabinet de planificare familială, centru 

pentru consiliere antialcool, antifumat) 

 Obiectivul specific “Educarea locuitorilor comunei privind starea de sănătate în scopul 

creşterii stării de sănătate a acestora” 

 Organizarea unor evenimente publice pentru promovarea sănătăţii populaţiei 

 Derularea unor acţiuni de conştientizare a populaţiei referitor la importanţa 

efectuării analizelor medicale periodice 

 Derularea unor campanii de informare-comunicare-educare în rândul elevilor 

comunei privind igiena, educaţia sexuală, practicarea unui stil de viaţă sănătos, 

precum şi efectele unor deprinderi nocive pentru sănătate – fumatul, consumul 

de alcool, consumul de droguri 

 Iniţierea unor parteneriate ale autorităţii publice locale cu ONG-uri specializate 

pe probleme de sănătate 
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Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Asigurarea accesului la servicii medicale a tuturor locuitorilor comunei  

 Creşterea stării de sănătate a locuitorilor comunei 

6.4.2. Direcţia de dezvoltare Protecţie socială 
 

Obiectivele specifice: 

 Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale 

 Protecţia familiilor aflate în dificultate, a persoanelor cu probleme sociale sau cu 

handicap  

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii de servicii sociale” 

 Îmbunătăţirea serviciilor publice de asistenţă socială 

 Dotarea cu echipamente speciale a unităţilor în care se prestează servicii sociale 

 Iniţierea de parteneriate public-private cu sectorul ONG şi de parteneriate cu 

autorităţi publice locale pentru servicii specializate adresate persoanelor cu 

handicap, servicii specializate adresate copiilor în dificultate şi care provin din 

familii monoparentale 

 Dezvoltarea unui serviciu de asistenţă socială pentru nevoile speciale ale 

copiilor care provin din familii monoparentale sau care sunt lăsaţi în grija 

rudelor de către părinţii plecaţi la muncă în străinătate 

 Înființare centru de incluziune socială pentru copiii din familiile de romi și alte 

măsuri de integrare a grupurilor vulnerabile, în comuna Feleacu 

 

 Obiectivul specific “Protecţia familiilor aflate în dificultate, a persoanelor cu probleme 

sociale sau cu handicap” 

 Acordarea de sprijin material familiilor aflate în dificultate 
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Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Oferirea de servicii de calitate de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi sau 

care fac parte din grupuri vulnerabile din comună 

6.4.3. Direcţia de dezvoltare Educaţie şi formare 
 

Obiectivele specifice: 

 Dezvoltarea infrastructurii educaţionale 

 Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivelul comunei 

 Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice din unităţile de învăţământ 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii educaţionale” 

 Construirea și dotarea unei Unități preșcolare de tip Creșă în comuna Feleacu 

 Reabilitare și dotare Grădiniță din comuna Feleacu 

 Reabilitarea și dotarea Școlii din localitatea Feleacu, comuna Feleacu, județul 

Cluj  

 Extinderea Școlii din localitatea Gheorghieni, comuna Feleacu 

 Furnizarea de servicii educative pentru copii, pe perioada vacanțelor (tabere, 

excursii, etc.) 

 Achiziție microbus școlar  

 Realizarea unor centre after-school în satele componente ale comunei Feleacu 

și oferirea de servicii educaționale și sociale pentru elevi, în cadrul acestuia  

  

 Obiectivul specific “Diversificarea serviciilor educaţionale furnizate la nivelul 

comunei” 

 Desfăşurarea de programe de consiliere şi orientare şcolară în scopul reducerii 

fenomenelor de absenteism şi abandon şcolar 
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 Derularea de programe de formare și instruire a locuitorilor comunei în diverse 

meserii  

 Înființarea unui centru multifuncțional de zi pentru tineret și adulți, în comuna 

Feleacu  

 Înfiinţarea unui centru de excelenţă pentru elevii care obţin rezultate şcolare 

deosebite 

 Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în educaţie 

 Promovarea spiritului civic în educaţie 

 Obiectivul specific “Perfecţionarea şi formarea continuă a cadrelor didactice din 

unităţile de învăţământ” 

 Desfăşurarea unor programe de formare în psihopedagogie aplicată  

 Sprijinirea şcolilor din comună în vederea desfăşurării unor parteneriate şi 

proiecte de schimb de experienţă în domeniul învăţământului, axate pe activităţi 

ca vizite de studiu, sesiuni de formare, conferinţe, seminarii, schimburi de 

experienţă şi bune practici, şcoli de vară etc.   

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Asigurarea unor condiţii optime de desfăşurare a procesului de educaţie şi instruire al 

elevilor din comună  

 Accesul la educaţie gratuită a tuturor copiilor din comună 

 Asigurarea numărului de locuri necesare elevilor 

6.4.4. Direcţia de dezvoltare Cultura şi cultele 
Obiectivele specifice: 

 Dezvoltarea infrastructurii culturale 

 Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru păstrarea identităţii şi moştenirii 

culturale a comunei  

 Sprijinirea cultelor religioase şi a lăcaşelor de cult 
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Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Dezvoltarea infrastructurii culturale” 

 Reabilitarea și dotarea Căminelor Culturale de pe raza comunei Feleacu, județul 

Cluj  

 Extinderea şi modernizarea bibliotecii din comună – creşterea fondului de carte 

al bibliotecii, crearea unei biblioteci virtuale 

 Promovarea patrimoniului cultural imaterial al comunei Feleacu în rândul 

tinerilor  

 Obiectivul specific “Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru păstrarea 

identităţii şi moştenirii culturale a comunei ” 

 Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comună  

 Organizarea de evenimente culturale cu diverse prilejuri, în comuna Feleacu 

 Organizarea de acţiuni culturale şi festivaluri axate pe artă populară, 

meşteşuguri tradiţionale, dansuri şi cântece populare, gastronomie locală  

 Identificarea unor obiecte de cult, costume populare, unelte agricole şi 

meşteşugăreşti specifice comunei 

 Obiectivul specific “Sprijinirea cultelor religioase şi a lăcaşelor de cult” 

 Reabilitarea Instituțiilor de cult de pe raza comunei Feleacu 

 Construirea de capele în localitatea Vâlcele, comuna Feleacu 

 Promovarea unui dialog permanent între reprezentanţii vieţii religioase şi 

reprezentanţii administraţiei publice locale, ai serviciilor educaţionale şi 

familiile elevilor 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi culturale 

 Organizarea unui număr mai mare de evenimente culturale 

 Revigorarea mediului cultural 
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 Consolidarea obiceiurilor şi tradiţiilor comunei, pentru a fi transmise mai departe 

tinerelor generaţii  

 Ameliorarea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor religioase 

6.4.5. Direcţia de dezvoltare Sport şi agrement 
 

Obiectivele specifice: 

 Dezvoltarea cadrului necesar pentru practicarea sportului  

 Dezvoltarea cadrului necesar pentru desfăşurarea activităţilor de agrement şi recreere 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Dezvoltarea cadrului necesar pentru practicarea sportului ” 

 Organizarea periodică a unor competiţii sportive, pe diferite categorii de vârstă 

şi pe diferite sporturi 

 Organizarea de evenimente sportive pentru copii și adulți în comuna Feleacu, 

județul Cluj  

 Obiectivul specific “Dezvoltarea cadrului necesar pentru desfăşurarea activităţilor de 

agrement şi recreere” 

 Înfiinţarea unei asociaţii a pensionarilor 

 Identificarea de noi posibilităţi de petrecere a timpului liber, valorificarea 

peisajului şi a spaţiilor deschise existente (ex. Efectuarea de drumeţii prin 

pădure şi marcarea drumurilor din pădure ca trasee turistice) 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 

 Desfăşurarea activităţilor sportive de către locuitorii comunei în condiţii optime de 

confort şi siguranţă  

 Asigurarea unor standarde minimale de recreere şi agrement pentru locuitorii comunei  
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6.5. Direcţii de dezvoltare pentru domeniul strategic Administraţie Publică Locală 
 

Direcţiile de dezvoltare vizate în cadrul acestui domeniu strategic sunt reforma 

administraţiei publice locale, respectiv ordinea publică şi protecţia civilă.  

Obiectivul general strategic: Creşterea capacităţii instituţionale de acţiune a 

administraţiei publice locale 

6.5.1. Direcţia de dezvoltare Reforma administraţiei publice locale 
 

Obiectivele specifice: 

 Îmbunătăţirea capacităţii administrative a administraţiei publice locale 

 Îmbunătăţirea relaţiei administraţie publică locală – cetăţeni 

 Îmbunătăţirea tehnicii din dotare 

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Îmbunătăţirea capacităţii administrative a administraţiei publice 

locale” 

 Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene în perioada 2021 - 2027, 

axată pe:  

- Continuarea implementării proiectelor aflate în derulare 

- Urmărirea în permanenţă a surselor de finanţare active pentru care comuna 

Feleacu este aplicant eligibil 

- Creşterea permanentă a portofoliului de proiecte, prin întocmirea de 

proiecte noi, în conformitate cu priorităţile de dezvoltare locală ale comunei  

 Desfășurarea de programe de specializare și perfecționare pentru personalul 

Administrației publice locale din comuna Feleacu 

 Realizarea de parteneriate, schimburi de experienţă, activităţi de înfrăţire cu alte 

comunităţi rurale din judeţ, ţară sau străinătate 
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 Elaborarea unor studii şi statistici privind evoluţia populaţiei în comună, 

disponibilitatea resurselor umane, potenţialul economic al comunei etc., ca 

instrument de asistare decizională în cadrul procesului de identificare a unor noi 

oportunităţi de investiţii  

 

 Obiectivul specific “Îmbunătăţirea relaţiei administraţie publică locală – cetăţeni” 

 Realizarea unui ghid de bune practici în relaţia cu cetăţenii  

 Creşterea nivelului de informare, consultare şi participare la deciziile locale a 

cetăţenilor şi mediului de afaceri din comună  

 Digitalizarea serviciilor oferite în cadrul Primăriei Feleacu și în unitățile 

subordonate acesteia 

 Activarea spiritului civic al cetăţenilor şi al conştiinţei apartenenţei la 

comunitate 

 Conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa implicării individuale 

pentru dezvoltarea economică a comunei, la problemele de menţinere a 

curăţeniei în comună şi de gestionare a deşeurilor 

 

 Obiectivul specific “Îmbunătăţirea tehnicii din dotare” 

 Achiziţia de aplicaţii informatice pentru toate serviciile furnizate din cadrul 

administraţiei publice locale, pentru îmbunătăţirea procesului de furnizare a 

serviciilor către populaţie 

 Actualizarea şi îmbunătăţirea conţinutului site-ului Primăriei Feleacu 

 Crearea unei platforme pentru facilitarea accesului cetăţenilor la informaţii 

 Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei Feleacu prin standardizarea 

elementelor de identitate vizuală (materiale informative, formulare tip, adrese, 

răspunsuri) 

 

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 
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 Creşterea competenţelor şi expertizei angajaţilor din administraţia publică locală 

referitor la gestionarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă 

 Servicii de calitate oferite locuitorilor comunei de către funcţionarii Primăriei Feleacu 

 Eficientizarea activităţii funcţionarilor Primăriei comunei  

 Locuitorii comunei vor fi mai bine informaţi cu privire la toate aspectele legate de 

comună – evenimente, oportunităţi de finanţare, taxe şi impozite locale etc. 

6.5.2. Direcţia de dezvoltare Ordine publică şi protecţie civilă 
 

Obiectivele specifice: 

 Îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică  

 Îmbunătăţirea activităţilor de protecţie civilă  

 

Tipurile de proiecte care pot fi realizate pentru îndeplinirea obiectivelor sunt: 

 Obiectivul specific “Îmbunătăţirea climatului de ordine şi siguranţă publică” 

 Reactualizarea planurilor de ordine şi siguranţă a comunei pentru identificarea 

şi contracararea factorilor de risc la adresa ordinii publice  

 Acţiuni comune pentru prevenirea şi depistarea delictelor  

 Dotarea cu echipamente a serviciului public comunal 

 

 Obiectivul specific “Îmbunătăţirea activităţilor de protecţie civilă ” 

 Dotarea Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei 

Feleacu cu echipamente necesare pentru intervenţiile în caz de dezastre 

 Conştientizarea şi instruirea cetăţenilor referitor la cunoaşterea regulilor şi 

măsurilor de apărare împotriva dezastrelor  

Ca urmare a implementării acestor proiecte, se vizează obţinerea următoarele efecte: 
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 Compartimentul de voluntariat pentru situații de urgență mai bine dotat tehnic, cu 

posibilități de menținere a funcțiilor instituțiilor vitale, a condițiilor de comunicare 

directă și de intervenție în timp real, în scopul utilizării optime a resurselor aflate la 

dispoziție în caz de necesitate. 
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CAPITOLUL 7 – PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE 

DOMENIUL STRATEGIC INFRASTRUCTURĂ 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii în sprijinul dezvoltării socio-economice durabile 

Direcţia Obiective 

specifice 

Măsuri / Tipuri de proiecte Surse de 

finanţare 

Termen de 

realizare 

Infrastructura 

de transport  

Modernizarea 

infrastructurii de 

transport 

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Feleacu, 

județul Cluj 

Modernizare străzi laterale, ulițe, străzi comunale în 

localitățile componente ale comunei Feleacu 

Proiectare și execuție trotuare în localitățile din comuna 

Feleacu  

Lucrări pentru siguranța circulației pe drumurile din 

comuna Feleacu (marcaje, semne de circulație, limitatoare 

de viteză) 

Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna 

Feleacu 

FEADR, prin 

PNDR 

Compania 

Națională de 

Investiții 

Programul de 

Investiții Anghel 

Saligny  

Programul 

Național de 

2021-2027 
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Extinderea rețelei de transport public în comun din 

comuna Feleacu spre Municipiul Cluj-Napoca  

Redresare și 

Reziliență 

Buget local  

Infrastructura 

energetică 

Modernizarea 

infrastructurii 

energetice 

Reabilitarea reţelei de iluminat public, prelungirea 

acesteia și dotarea cu lămpi de tip LED, în comuna Feleacu 

Introducerea rețelei de electricitate în zonele unde nu 

există curent electric și în special în zonele cu potențial 

turistic ridicat  

FEADR, prin 

PNDR 

Buget local 

Fondul de Mediu   

2021-2027 

Infrastructura 

de 

comunicaţii 

Dezvoltarea 

telecomunicaţiilor 

şi îmbunătăţirea 

accesului la 

Internet 

Conectarea la Internet prin conexiuni broadband a 

instituţiilor publice din comună şi promovarea conceptelor 

de e-guvernare, e-educaţie, e-sănătate 

Extinderea accesului la Internet a locuitorilor comunei 

prin înfiinţarea unui punct de acces la Internet în comună. 

Amenajarea stațiilor de transport în comun cu acces la 

Internet și puncte de încărcare telefon mobil 

FEDR, prin 
POCID 

Buget local 

2021-2027 
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DOMENIUL STRATEGIC MEDIU 

Obiectiv strategic 2: Îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător şi asigurarea unei valorificări durabile a resurselor 

naturale 

Direcţia Obiective 

specifice 

Măsuri / Tipuri de proiecte Surse de 

finanţare 

Termen de 

realizare 

Infrastructură 

de apă, gaz și 

canalizare  

Dezvoltarea 

managementului 

de calitate al 

apei, gazului 

metan și 

canalizării 

Extinderea rețelei de canalizare și în localitățile Vâlcele și 

Gheorghieni, comuna Feleacu  

Extinderea rețelei de apă potabilă și în localitățile Vâlcele, 

Gheorghieni și Sărădiș, comuna Feleacu 

FEDR, FC, prin 
PODD 

Compania 
Națională de Apă 
Someș 

Programul 
Național de 
Redresare și 
Reziliență 

Planul Național de 
Investiții Anghel 
Saligny  

Buget local 

2021-2027 



 

 

 250 

  

  

Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

Managementul 

deșeurilor  

Dezvoltarea unui 

sistem eficient de 

management al 

deşeurilor  

Promovarea gestionării responsabile a deșeurilor în rândul 

populației comunei Feleacu 

Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor comunei 

cu privire la efectele negative ale unei gestionări 

necorespunzătoare a deşeurilor  

 

FEDR, FC, prin 
PODD 

FEADR, prin 
PNDR 

Buget local 

2021-2027 

Protecția 

mediului 

Protejarea şi 

îmbunătăţirea 

factorilor de 

mediu  

Programe de management al calităţii aerului 

Investiții în surse de energie regenerabilă pentru comuna 

Feleacu, județul Cluj 

Amplasarea de stații pentru încărcarea autovehiculelor 

electrice, pe raza comunei Feleacu 

Promovarea practicilor de agricultură ecologică 

Creşterea gradului de conştientizare a locuitorilor comunei 

privind aspectele legate de educaţia ecologică şi protecţia 

mediului  

FEDR, FC, prin 
PODD 

Buget local 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu  

2021-2027 

Dezvoltare 

urbană 

Asigurarea 

accesului la o 

locuinţă decentă  

Construirea de locuinţe de serviciu pentru păstrarea 

specialiştilor în comună (personal medical, personal 

didactic etc.) 

FSE și FEDR, prin 
POCS 

Buget de stat 

Buget local 

2021-2027 
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Construirea de locuinţe sociale pentru familiile tinere sau 

aflate în dificultate 

  

 Modernizarea 

centrului civic 

Amenajare parcuri de agrement cu spații verzi și locuri de 

joacă pentru copii, în localitățile din comuna Feleacu, 

județul Cluj  

Realizarea unui teren multisport în localitatea 

Gheorghieni, județul Cluj  

Amenajare de piste de biciclete în localitățile Feleacu, 

Vâlcele și Gheorghieni, comuna Feleacu  

Crearea sistemelor de închiriere biciclete (bike-rental / 

bike-sharing) 

Dotarea cu mobilier urban în toate satele comunei (panouri 

informative, indicatoare, bănci, coșuri de gunoi, etc.) 

 

FEADR, prin 

PNDR 

Buget local 

Planul Național de 

Investiții 

Compania 

Națională de 

Investiții 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu 

Programul de 

Redresare și 

Reziliență  

2021-2027 
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 Utilizarea 

rațională și 

echilibrată a 

terenulrilor 

necesare 

funcțiunilor 

urbanistic 

Actualizare PUG comuna Feleacu  

Includere în Sistemul Geografic Informațional (GIS) și 

Registrul Electronic Național de Nomenclatură Stradală 

(RENNS) 

Buget local 2021 - 2027 

DOMENIUL STRATEGIC ECONOMIE 

Obiectiv strategic 3: Creşterea capacităţii inovatoare şi competitivităţii mediului de afaceri local 

Direcţia Obiective 

specifice 

Măsuri / Tipuri de proiecte Surse de finanţare Termen de 

realizare 

Mediul de 

afaceri 

Dezvoltarea 

mediului de 

afaceri local 

Crearea unui parc industrial în comună 

Acordarea de facilităţi pentru investitori, în funcţie de 

natura activităţii şi beneficiile pe care aceştia le-ar putea 

aduce bugetului local 

Sprijinirea dezvoltării de IMM-uri care să valorifice 

resursele naturale ale comunei şi care să răspundă 

nevoilor comunităţii 

FEADR, prin 

PNDR 

FEDR, prin POCID 

2021-2027 
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Diversificarea economiei locale prin sprijinirea 

activităţilor neagricole 

Facilitarea accesului la utilităţi pentru întreprinderi 

Stimularea introducerii şi utilizării tehnologiei 

informaţiilor şi comunicării 

Crearea unor baze de date la nivel local cu activele 

disponibile (imobile libere, terenuri care pot fi 

concesionate, etc.) 

Organizarea unui dialog real între reprezentanţii 

autorităţii publice locale şi cei ai mediului de afaceri 

pentru a identifica noi oportunităţi 

Programul Național 

de Redresare și 

Reziliență 

 Stimularea 

iniţiativelor 

antreprenoriale 

Promovarea programelor guvernamentale pentru 

stimularea înfiinţării microîntreprinderinderilor 

Promovarea culturii antreprenoriale în rândul populaţiei 

comunei 

FEADR, prin 

PNDR 

FSE, prin POCU 

Buget local 

Fonduri private 

2021-2027 
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Fonduri 

guvernamentale 

Agricultură  Dezvoltarea 

agriculturii 

moderne, prin 

trecerea de la 

practicarea unei 

agriculturi de 

subzistenţă la o 

agricultură 

comercială   

Înfiinţarea unei structuri asociative a producătorilor 

agricoli din comună, în scopul creşterii eficienţei 

economice a exploataţiilor agricole, a puterii de negociere 

pe pieţele de desfacere şi a valorificării superioare a 

producţiei 

Crearea şi dezvoltarea unor centre de colectare a 

legumelor şi fructelor şi conectarea acestora la reţele 

regionale de producţie şi distribuţie 

Sprijinirea agriculturii ecologice 

Îmbunătăţirea parcului auto de maşini şi utilaje agricole 

al comunei 

Reabilitarea şi extinderea sistemului de irigaţii 

Înfiinţarea unor centre de prestări servicii pentru 

agricultură (reparaţii utilaje, furnizare seminţe, 

îngrăşăminte, etc.) 

Organizarea unui târg de animale 

FEADR, prin 

PNDR 

Buget local 

Programul de 

Redresare și 

reziliență  

Planul Național de 

Investiții  

2021-2027 



 

 

 255 

  

  

Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

Construirea unei hale agroalimentare la standarde 

europene, în comuna Feleacu, județul Cluj 

 Consiliere şi 

instruire în 

domeniul agricol  

Diseminarea informaţiilor privind standardele europene 

în domeniul agricol, zootehnic şi ecologic şi existenţa 

surselor de finanţare europene în cadrul politicii agricole 

comune  

Susţinerea sectorului agricol local prin acţiuni de 

conştientizare a populaţiei cu privire la efectele benefice 

ale consumului produselor locale  

FSE, prin POCU 

Fonduri 

guvernamentale 

2021-2027 

Turism şi 

agroturism 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

turistice 

Dezvoltarea infrastructurii de cazare pentru asigurarea 

unui minim de spaţii de cazare în zonă (stimularea 

înfiinţării de pensiuni turistice şi agroturistice, 

amenajarea unui spaţiu de campare) 

Dezvoltarea unităţilor de alimentaţie publică pentru 

susţinerea activităţii de turism 

Construirea unui complex turistic şi de agrement în 

comuna Feleacu, județul Cluj 

Realizarea de trasee de bicicletă în zonele cu potențial 

turistic ale comunei Feleacu 

FEADR, prin 

PNDR 

Buget local 

2021-2027 
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 Transformarea 

obiectivelor 

culturale din 

comuna Feleacu 

în obiective 

turistice, inclusiv 

includerea lor 

într-un circuit 

turistic  

Promovarea turismului cultural, religios, de agrement 

Introducerea comunei Feleacu în circuite turistice 

culturale şi religioase 

Reabilitarea bisericilor şi includerea lor în circuite 

existente la nivelul judeţului Cluj  

Implementarea şi dezvoltarea agroturismului şi a 

turismului ecologic 

Dezvoltarea turismului şcolar prin organizarea unor 

tabere (tabere de creaţie pentru pictură, pentru 

promovarea meşteşugurilor tradiţionale etc.) 

Crearea şi organizarea de evenimente şi acţiuni axate pe 

specificul local 

Schimburi cultural-turistice şi proiecte de înfrăţire a 

comunei cu alte localităţi din ţară şi străinătate 

FEADR, prin 

PNDR 

Programul Național 

de Redresare și 

Reziliență 

Buget local 

2021-2027 
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 Promovarea 

comunei Feleacu 

Promovarea obiectivelor turistice și a imaginii comunei 

Feleacu 

Elaborarea a diferite materiale de prezentare şi 

promovare a comunei (broşuri, pliante, catalog de 

promovare a comunei, site web de promovare, 

monografia comunei, broşură într-o limbă de circulaţie 

internaţională, etc.) 

FEADR, prin 

PNDR 

Buget local 

2021-2027 

Forţa de 

muncă 

Creşterea 

gradului de 

ocupare a forţei 

de muncă şi 

integrarea pe 

piaţa muncii a 

grupurilor 

dezavantajate 

Programe de formare, perfecţionare, recalificare, 

reconversie profesională a adulţilor în vederea satisfacerii 

nevoilor locale ale pieţei muncii şi promovării 

adaptabilităţii angajaţilor 

Programe de formare şi instruire a locuitorilor comunei 

în diverse meserii   

FSE, prin POCU 

 

2021-2027 
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DOMENIUL STRATEGIC SOCIAL 

Obiectiv general strategic 4: Dezvoltarea socială şi culturală durabilă şi echilibrată a comunităţii  şi creşterea calităţii 

vieţii 

Direcţia Obiective specifice Măsuri / Tipuri de proiecte Surse de 

finanţare 

Termen 

de 

realizare 

Sănătate Îmbunătăţirea 

infrastructurii de 

sănătate şi a serviciilor 

medicale 

Extindere Cabinet medical în localitatea Feleacu, 

comuna Feleacu 

Modernizare Cabinet medical în localitatea 

Gheorghieni, comuna Feleacu 

Înființare cabinet stomatologic în localitatea 

Gheorghieni 

Asigurarea necesarului de resurse umane în 

domeniul sănătăţii prin atragerea unor specialişti 

cărora să li se ofere anumite facilităţi (locuinţă, 

mijloc de transport adecvat zonei, teren agricol etc.) 

FSE prin POCU 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Programul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență 

2021-2027 
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Înfiinţarea la nivel local a unui serviciu pentru 

urgenţe medicale, în contextul pandemiei mondiale 

cu COVID-19, precum și pentru alte situații  

Înființarea unui centru medical de permanență în 

localitatea Vâlcele  

Dotarea cu echipamente a cabinetelor medicale din 

comuna Feleacu, județul Cluj 

 Facilitarea accesului la 

serviciile medicale 

pentru grupurile 

vulnerabile 

Înfiinţarea unor noi servicii de sănătate (cabinet de 

planificare familială, centru pentru consiliere 

antialcool, antifumat) 

FSE, prin POCU 

Programul 

Operațional 

Sănătate 2021 - 

2027 

2021-2027 

 Educarea locuitorilor 

comunei privind starea 

de sănătate în scopul 

creşterii stării de 

sănătate a acestora 

Organizarea unor evenimente publice pentru 

promovarea sănătăţii populaţiei 

Derularea unor acţiuni de conştientizare a 

populaţiei referitor la importanţa efectuării 

analizelor medicale periodice 

FSE, prin POCU 

Fonduri 

guvernamentale 

2021-2027 
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Derularea unor campanii de informare-comunicare-

educare în rândul elevilor comunei privind igiena, 

educaţia sexuală, practicarea unui stil de viaţă 

sănătos, precum şi efectele unor deprinderi nocive 

pentru sănătate - fumatul, consumul de alcool, 

consumul de droguri  

Iniţierea unor parteneriate ale autorităţii publice 

locale cu ONG-uri specializate pe probleme de 

sănătate 

Protecţie 

socială 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

servicii sociale 

 

Îmbunătăţirea serviciilor publice de asistenţă 

socială 

Dotarea cu echipamente speciale a unităţilor în care 

se prestează servicii sociale 

Iniţierea de parteneriate public-private cu sectorul 

ONG şi de parteneriate cu autorităţi publice locale 

pentru servicii specializate adresate persoanelor cu 

handicap, servicii specializate adresate copiilor în 

dificultate şi care provin din familii monoparentale 

FSE, prin POCU 

FEADR, prin 

PNDR 

Programul de 

Redresare și 

Reziliență 

Planul Național 

de Investiții  

2021-2027 
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Dezvoltarea unui serviciu de asistenţă socială 

pentru nevoile speciale ale copiilor care provin din 

familii monoparentale sau care sunt lăsaţi în grija 

rudelor de către părinţii plecaţi la muncă în 

străinătate 

Înființare centru de incluziune socială pentru copiii 

din familiile de romi și alte măsuri de integrare a 

grupurilor vulnerabile, în comuna Feleacu 

 Protecţia famiilor aflate 

în dificultate, a 

persoanelor cu 

probleme sociale sau cu 

handicap 

Acordarea de sprijin material familiilor aflate în 

dificultate 

 

Buget local 2021-2027 

Educaţie 

şi formare 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaţionale 

Construirea și dotarea unei Unități preșcolare de tip 

Creșă în comuna Feleacu 

Reabilitare și dotare Grădiniță din comuna Feleacu 

Reabilitarea și dotarea Școlii din localitatea 

Feleacu, comuna Feleacu, județul Cluj  

FEADR, prin 

PNDR 

Compania 

Națională de 

Investiții 

2021-2027 
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Extinderea Școlii din localitatea Gheorghieni, 

comuna Feleacu 

Furnizarea de servicii educative pentru copii, pe 

perioada vacanțelor (tabere, excursii, etc.) 

Achiziție microbus școlar  

Realizarea unor centre after-school în localitățile 

componente ale comunei și oferirea de servicii 

educaționale și sociale pentru elevi, în cadrul 

acestuia  

Programul 

Național de 

Redresare și 

Reziliență 

Buget local 

Administrația 

Fondului pentru 

Mediu  

 Diversificarea 

serviciilor educaţionale 

furnizate la nivelul 

comunei 

Desfăşurarea de programe de consiliere şi orientare 

şcolară în scopul reducerii fenomenelor de 

absenteism şi abandon şcolar 

Înfiinţarea unui centru de excelenţă pentru elevii 

care obţin rezultate şcolare deosebite 

Promovarea spiritului şi culturii antreprenoriale în 

educaţie 

Promovarea spiritului civic în educaţie  

FSE, prin POCU 

Buget local 

FEADR, prin 

PNDR 

2021-2027 
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 Perfecţionarea şi 

formarea continuă a 

cadrelor didactice din 

unităţile de învăţământ 

Desfăşurarea unor programe de formare în 

psihopedagogie aplicată  

Sprijinirea şcolilor din comună în vederea 

desfăşurării unor parteneriate şi proiecte de schimb 

de experienţă în domeniul învăţământului, axate pe 

activităţi ca vizite de studiu, sesiuni de formare, 

conferinţe, seminarii, schimburi de experienţă şi 

bune practici, şcoli de vară etc.  

FSE, prin POCU 

Buget local 

2021-2027 

Cultura şi 

cultele 

Dezvoltarea 

infrastructurii culturale 

Reabilitarea și dotarea Căminelor Culturale de pe 

raza comunei Feleacu, județul Cluj  

Extinderea şi modernizarea bibliotecii din comună 

– creşterea fondului de carte al bibliotecii, crearea 

unei biblioteci virtuale 

Promovarea patrimoniului cultural imaterial al 

comunei Feleacu în rândul tinerilor  

FEADR, prin 

PNDR 

Buget local 

Compania 

Națională de 

Investiții  

2021-2027 

 Creşterea interesului 

locuitorilor comunei 

pentru păstrarea 

Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comună  FEADR, prin 

PNDR 

Buget local 

2021-2027 
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identităţii şi moştenirii 

culturale a comunei  

Organizarea de evenimente culturale cu diverse 

prilejuri, în comuna Feleacu 

Organizarea de acţiuni culturale şi festivaluri axate 

pe artă populară, meşteşuguri tradiţionale, dansuri 

şi cântece populare, gastronomie locală  

Identificarea unor obiecte de cult, costume 

populare, unelte agricole şi meşteşugăreşti specifice 

comunei 

 Sprijinirea cultelor 

religioase şi a lăcaşelor 

de cult 

Reabilitarea Instituțiilor de cult de pe raza comunei 

Feleacu 

Construirea de capele în localitatea Vâlcele, 

comuna Feleacu 

Promovarea unui dialog permanent între 

reprezentanţii vieţii religioase şi reprezentanţii 

administraţiei publice locale, ai serviciilor 

educaţionale şi familiile elevilor 

FEADR, prin 

PNDR 

Buget local 

2021-2027 
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Sport şi 

agrement 

Dezvoltarea cadrului 

necesar pentru 

practicarea sportului 

Organizarea periodică a unor competiţii sportive, pe 

diferite categorii de vârstă şi pe diferite sporturi 

Organizarea de evenimente sportive pentru copii și 

adulți în comuna Feleacu, județul Cluj  

FEADR, prin 

PNDR 

Buget local 

2021-2027 

 Dezvoltarea cadrului 

necesar pentru 

desfăşurarea 

activităţilor de agrement 

şi recreere 

Înfiinţarea unei asociaţii a pensionarilor 

Identificarea de noi posibilităţi de petrecere a 

timpului liber, valorificarea peisajului şi a spaţiilor 

deschise existente (ex. Efectuarea de drumeţii prin 

pădure şi marcarea drumurilor din pădure ca trasee 

turistice) 

FEADR, prin 

PNDR 

Buget local 

2021-2027 
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DOMENIUL STRATEGIC ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Obiectiv general strategic 5: Creşterea capacităţii instituţionale de acţiune a administraţiei publice locale 

Direcţia Obiective 

specifice 

Măsuri / Tipuri de proiecte Surse de finanţare Termen de 

realizare 

Reforma 

administra- 

ţiei publice 

locale 

Îmbunătăţirea 

capacităţii 

administrative a 

administraţiei 

publice locale 

Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene în 

perioada 2021-2027, axată pe: 

- Continuarea implementării proiectelor aflate în 

derulare 

- Urmărirea în permanenţă a surselor de finanţare 

active pentru care comuna Feleacu este aplicant eligibil 

- Creşterea permanentă a portofoliului de proiecte, 

prin întocmirea de proiecte noi, în conformitate cu 

priorităţile de dezvoltare locală ale comunei  

Desfășurarea de programe de specializare și perfecționare 

pentru personalul Administrației publice locale din 

comuna Feleacu 

FSE, prin POCU 

FSE, prin PO DCA 

Buget local 

 

2021-2027 
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Realizarea de parteneriate, schimburi de experienţă, 

activităţi de înfrăţire cu alte comunităţi rurale din judeţ, 

ţară sau străinătate 

Elaborarea unor studii şi statistici privind evoluţia 

populaţiei în comună, disponibilitatea resurselor umane, 

potenţialul economic al comunei etc., ca instrument de 

asistare decizională în cadrul procesului de identificare a 

unor noi oportunităţi de investiţii  

 Îmbunătăţirea 

relaţiei 

administraţie 

publică locală – 

cetăţeni  

Realizarea unui ghid de bune practici în relaţia cu cetăţenii  

Creşterea nivelului de informare, consultare şi participare 

la deciziile locale a cetăţenilor şi mediului de afaceri din 

comună  

Digitalizarea serviciilor oferite în cadrul Primăriei Feleacu 

și în unitățile subordonate acesteia 

Activarea spiritului civic al cetăţenilor şi al conştiinţei 

apartenenţei la comunitate 

FSE, prin PO DCA 

FSE, prin POCU 

Buget local 

2021-2027 
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Conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa 

implicării individuale pentru dezvoltarea economică a 

comunei, la problemele de menţinere a curăţeniei în 

comună şi de gestionare a deşeurilor 

 Îmbunătăţirea 

tehnicii din 

dotare  

Achiziţia de aplicaţii informatice pentru toate serviciile 

furnizate din cadrul administraţiei publice locale, pentru 

îmbunătăţirea procesului de furnizare a serviciilor către 

populaţie 

Actualizarea şi îmbunătăţirea conţinutului site-ului 

Primăriei Feleacu 

Crearea unei platforme pentru facilitarea accesului 

cetăţenilor la informaţii 

Crearea unei identităţi vizuale a Primăriei Feleacu prin 

standardizarea elementelor de identitate vizuală (materiale 

informative, formulare tip, adrese, răspunsuri) 

Buget local  2021-2027 
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Ordine 

publică şi 

protecţie 

civilă 

Îmbunătăţirea 

climatului de 

ordine şi 

siguranţă publică 

Reactualizarea planurilor de ordine şi siguranţă a comunei 

pentru identificarea şi contracararea factorilor de risc la 

adresa ordinii publice  

Îmbunătăţirea calităţii activităţilor de relaţii publice, cu 

accent pe soluţionarea reclamaţiilor  

Acţiuni comune pentru prevenirea şi depistarea delictelor  

Dotarea cu echipamente a serviciului public comunal 

Bugetul de stat, 

bugetul local 

2021-2027 

 Îmbunătăţirea 

activităţilor de 

protecţie civilă  

Dotarea Serviciului Public Voluntar pentru Situaţii de 

Urgenţă al comunei Feleacu cu echipamente necesare 

pentru intervenţiile în caz de dezastre 

Conştientizarea şi instruirea cetăţenilor referitor la 

cunoaşterea regulilor de apărare împotriva dezastrelor  

Bugetul de stat, 

bugetul local 

2021-2027 
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CAPITOLUL 8 – STRUCTURI INSTITUȚIONALE 

DE IMPLEMENTARE, MONITORIZARE ȘI EVALUARE 
 

Pentru a monitoriza progresele înregistrate prin implementarea proiectelor, administrația 

publică locală (APL) trebuie să-și pună la punct un sistem coerent și concret de urmărire a modului 

în care sunt realizate și mai ales a impactului pe care acestea le au asupra comunității.  

Abordarea acestei maniere implică însă și participarea altor instituții guvernamentale și 

neguvernamentale, fără de care monitorizarea nu ar fi completă. În acest sens, recomandata 

Agenție/structură de dezvoltare locală poate juca un rol determinant.  

Este de preferat ca cele trei domenii (implementare, monitorizare și evaluare) să reprezinte 

preocuparea unor structuri diferite, evitându-se cazurile în care aceleași structuri îndeplinesc 

concomitent rolurile de implementare și evaluare.  

La nivelul APL trebuie să funcționeze un mecanism de monitorizare a implementării 

proiectelor pe axa: Primar – Viceprimar – Consiliul Local. De asemenea direcțiile din Primărie 

trebuie să aibă sarcini precise în activitatea de monitorizare a proiectelor implementate.  

Partea de evaluare trebuie să fie asigurată de organisme independente (de preferat din afara 

APL) care urmăresc gradul de realizare a indicatorilor pentru fiecare din proiectele implementate. 

Pe lângă aceasta, foarte importantă este evaluarea impactului produs de respectivele proiecte 

asupra comunității locale. Este de subliniat că acest impact se poate evalua după o perioadă relativ 

mare dupa implementarea proiectelor.  

Indicatorii socio – economici structurați pe domeniile strategice, care trebuie urmăriți anual 

sunt evidentiați în tabel. 
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Domenii Indicator 
Instituții responsabile – 

surse de date 

INFRASTRUCTURA  

Drumuri  Lungimea totală de drumuri europene, 

naționale, județene (Km)  

CNADNR 

RAADPP Cluj 

Lungimea totală de străzi (Km)  Primăria  

Sporul anual de drumuri (%)  Primăria 

Rețele de distribuție Lungimea totală rețele de distribuție 

apă (Km)  

Compania de Apă 

„Someş” 

Lungimea totală rețea canalizare 

(Km)  

Compania de Apă 

„Someş” 

Sporul anual rețele de distribuție apă 

(%)  

Compania de Apă 

„Someş” 

Sporul anual rețele de distribuție 

căldură (%)  

E-ON Gaz 

Primăria 

Sporul anual rețea de canalizare (%)   

Comunicații Număr total abonați rețele de 

comunicații  

Furnizorii de servicii  

Sporul anual al conectării la rețele de 

comunicații (%)  

Furnizorii de servicii  

Servicii publice Numărul total de cetățeni deserviți 

(anual)  

Primăria  

Numărul de reclamații  Primăria  

Număr de persoane fără locuință DJS, Direcția patrimoniu  
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Locuinte Persoane fără locuință (% din totalul 

populației rezidente în comună)  

DJS, Direcția patrimoniu  

Prețul mediu al unei locuințe, raportat 

la venitul mediu anual pe gospodărie  

DJS, Direcția patrimoniu  

Locuințe fără acces la infrastructura 

de bază (energie, apă, canalizare) (%)  

Direcția Urbanism, 

Companiile locale de 

distribuție  

Suprafața de locuit pe locuitor (m2)  Direcția Urbanism  

Rezidenți care achiziționează și dețin 

locuințe în proprietate  

DJS  

Populație care locuiește în locuințe 

sociale (%)  

DJS  

Populație care locuiește în locuințe 

închiriate (%)  

DJS  

Număr de locuințe convenționale  Direcția Urbanism  

Locuire în case (%)  Direcția Urbanism  

Locuire în apartamente (%)  Direcția Urbanism  

Locuire în alte tipuri de locuințe (%)  Direcția Urbanism  

Numărul de locuințe nou construite 

anual (locuințe sociale sau 

particulare)  

Primăria  

Locuințe conectate la rețeaua de 

distribuție a apei potabile (%)  

 

Locuințe conectate la rețeaua de 

canalizare (%)  

 

Locuințe conectate la rețeaua de 

energie electrică (%)  

ELECTRICA  

MEDIU 
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Aer Numărul de zile în care concentrația 

de SO2 depășește valoarea maximă 

admisibilă (125μg/m3) (media pe24h)  

IPM  

Numărul de zile în care concentrația 

de NO2 depășește valoarea maximă 

admisibilă (200mg / m3) (media pe 

24h)  

IPM  

Numărul de zile în care concentrația 

de O3 depășește valoarea maximă 

admisibilă (125μg / m3) (media pe 

8h)  

IPM  

Emisiile de CO2 / locuitor  IPM  

Zgomot Populație expusă nivelului de zgomot 

superior valorii de 65 db (media pe 

24h)  

IPM  

Apa Numărul de determinări privind 

parametrii chimici ai apei potabile 

efectuate în decursul unui an care 

depășesc valorile prescrise în 

standardele internaționale (OMS)  

DJST  

Numărul de determinări privind 

parametrii biologici ai apei potabile 

efectuate în decursul unui an care 

depășesc valorile prescrise în 

standardele internaționale (OMS și 

Directiva 80/778/EEC)  

DJST  

Numărul de determinări privind 

parametrii biologici ai apei 

recreaționale (de îmbăiere) efectuate 

în decursul unui an care depășesc 

DJST  
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valorile prescrise în standardele 

internaționale (OMS)  

Numărul de determinări privind 

parametrii chimici ai apei 

recreaționale (de îmbăiere) efectuate 

în decursul unui an care depășesc 

valorile prescrise în standardele 

internaționale (OMS)  

DJST  

Consumul anual de apă pe locuitor 

(m3 )  

AQUA TUR  

Clima Numărul de zile cu precipitații (media 

pe an)  

IPM  

Zile cu soare (media pe an)  IPM  

Managementul deșeurilor Cantitatea de deșeuri solide (menajere 

și industriale) colectata anual (tone / 

locuitor)  

IPM  

Serviciul de Salubritate  

Deșeuri solide (menajere și 

industriale) procesate la gropile de 

gunoi, incineratoare și unități de 

reciclare (%)  

IPM  

Serviciul de Salubritate  

Volumul materialelor reciclate  Serviciul de Salubritate  

Cantitatea de deșeuri solide colectate 

anual  

Serviciul de Salubritate  

Procentul deșeurilor reciclate în 

unități specializate  

Serviciul de Salubritate  

Numărul de arbori plantați anual  Primăria  

Direcția Silvică 

Utilizarea terenurilor Creșterea suprafeței spațiilor verzi, 

anual  

Primăria  

Numărul de terenuri de sport în 

fiecare cartier  

Primăria  
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Spații verzi cu acces public 

(m2/locuitor)  

Direcția Urbanism  

Distribuția utilizării terenurilor (%) și 

terenuri neutilizate (%) in intravilan  

Direcția Urbanism  

Suprafața urbană destinată 

activităților specifice de amenajare a 

teritoriului și conservare (%)  

Direcția Urbanism  

Densitatea populației (locuitori / km2)  DJST  

Transportul local Distribuția utilizării mijloacelor de 

transport, autobuz,  

autoturism, bicicletă (%)  

Compania Locală 

Caracteristici ale transportului (scop, 

distanță și mijloc de transport)  

Compania Locală 

Numărul de automobile înregistrate 

local /1000 locuitori  

Poliția Rutieră 

Numărul de accidente rutiere cu 

consecințe grave (decese, răniri 

grave)/1000 locuitori  

Poliția Rutieră 

Nr. mediu de pasageri în vehicule 

motorizate  

Poliția Rutieră 

Energia Consumul total pe categorii de surse 

de energie (cărbune, gaz, electrică, 

petrol)  

 

Consumul anual de energie electrică 

pe locuitor (kw / locuitor)  

DJS  

Consumul anual de gaze naturale pe 

locuitor (m^/ locuitor)  

DJS  

Consumul anual de energie pe 

domenii de activitate (industrie, 

transport, locuințe) (%)  

DJS  
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ECONOMIC 

 Distribuția forței de muncă (femei / 

bărbați) pe sectoare  

AJOFM  

PIB/locuitor la nivel local  Adm. Financiară 

Numărul de companii cu sediul în 

municipiu  

ONRC  

Numărul de firme înregistrate anual  ONRC  

Spații comerciale și birouri neocupate  Primăria  

Numărul de turiști/an înregistrați în 

unitățile de cazare  

IJT  

Cifra de afaceri a companiilor private 

(Euro)  

ONRC  

Numărul de firme pe domenii de 

activitate (producție – comerț – 

servicii)  

ONRC  

Aportul la PIB al firmelor funcție de 

domeniul de activitate (industrie – 

agricultură – turism)  

ONRC  

Volumul investițiilor anuale (Euro)  ONRC  

Volumul investițiilor straine (Euro)  ONRC  

SOCIAL 
Populația Populația totală distribuită pe sexe și 

grupe de vârstă 

DJS  

Populație cu vârsta sub 16 ani (%) și 

populație cu vârsta peste vârsta medie 

de pensionare (%)  

DJS  

Numărul de persoane care părăsesc 

orașul  

DJS  

Numărul de persoane care intră în 

oraș 

DJS  
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Populația de origine română (% din 

total)  

DJS  

Alte naționalități (% din total)  DJS  

Gospodării Total gospodării  DJS  

Mărimea medie a gospodăriilor  DJS  

Gospodării cu o persoană (%)  DJS  

Gospodării cu familie (%)  DJS  

Gospodării deținute de pensionari  DJS  

Forța de muncă Populația activă (femei, bărbați, total)  AJOFM  

Personal angajat (femei, bărbați, total)  AJOFM  

Rata activității (femei/bărbați/total)  AJOFM  

Numărul total de șomeri  AJOFM  

Rata somajului (pe sexe)  AJOFM  

Șomeri bărbați/femei (%)  AJOFM  

Șomeri pe o perioadă mai mare de 1 

an (%)  

AJOFM  

Șomeri cu vârsta sub 25 ani (%)  AJOFM  

Numărul de locuri de muncă nou 

create  

AJOFM  

Veniturile populației Venitul mediu pe gospodărie  DJS  

Distribuția veniturilor (femei/bărbați)  DJS  

Număr de familii cu venit peste 

valoarea medie a veniturilor 

corespunzătoare unui trai decent  

DJS  

Număr de familii cu venit sub 

valoarea medie a veniturilor 

corespunzătoare unui trai decent  

DJS  

Gospodării cu venituri mai mici de 

jumătate din venitul mediu pe 

economie  

DJS  
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Gospodării fărăautoturism proprietate 

personală 

DJS  

Cultura și recreere Rata anuala de vizionare a 

spectacolelor  

Direcția Cultură 

Numărul de săli de concert și numărul 

de spectatori pe an  

Direcția Cultură 

Muzee și numărul de vizitatori pe an  Direcția Cultură 

Numărul de biblioteci publice și cărți 

împrumutate anual  

Direcția Cultură 

Facilități recreaționale pe cap de 

locuitor (Parcuri, instalații sportive 

acoperite și în aer liber)  

Primăria  

Direcția Județeană pentru 

Tineret și Sport  

Rata anuală de utilizare a facilităților 

recreaționale  

Primăria  

Direcția Județeană pentru 

Tineret și Sport  

Sănătate Număr de policlinici pe 1000 locuitori  DJSP  

Număr de medici la 1000 locuitori  DJSP  

Frecvența și specificul bolilor  DJSP  

Numărul total de persoane în evidență DJSP  

Speranța de viață la naștere 

(femei/bărbați)  

DJSP  

Rata mortalității infantile  DJSP  

Rata mortalității datorate afecțiunilor 

cardiovasculare și respiratorii, pentru 

persoane sub 65 de ani  

Poliția  

Securitatea si pacea 

socială 

Numărul de crime înregistrate /1000 

locuitori pe an  

Poliția  

Infracțiuni comerciale înregistrate 

/1000 locuitori pe an  

Poliția  
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Furturi de/din automobile înregistrate 

/1000 locuitori pe an  

Poliția  

Numărul de polițiști comunitari  Inspectoratul Școlar  

Educație Numărul de creșe și grădinițe (publice 

și private) /1000 locuitori  

Inspectoratul Școlar  

Absolvenți ai cursurilor de 

învățământ liceal care au trecut 

examenul de bacalaureat (%)  

Inspectoratul Școlar  

Absolvenți ai cursurilor de 

învățământ liceal care nu au trecut 

examenul de bacalaureat (%)  

Inspectoratul Școlar  

Absolvenți ai cursurilor de 

învățământ liceal care urmează 

cursurile de învățământ superior (%)  

Inspectoratul Scolar  

Absolvenți (bărbați/femei) de 

învățământ primar (%)  

Inspectoratul Școlar DJS  

Absolvenți (bărbați/femei) de 

învățământ secundar (%)  

Inspectoratul Școlar DJS  

Absolvenți (bărbați/femei) de 

învățământ liceal (%)  

Inspectoratul Școlar DJS  

Absolvenți (bărbați/femei) ai 

cursurilor de învățământ superior (%)  

Inspectoratul Școlar DJS  

Absolvenți (bărbați/femei) ai 

cursurilor de învățământ 

postuniversitar (%)  

Inspectoratul Școlar DJS  

Procentul persoanelor cu acces la 

Computere Personale  

Inspectoratul Școlar DJS 

ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ 

 Număr de angajați în sectorul public  Primăria  

Cheltuiala publică anuală (Euro)  Primăria  



 

                                                                                    281  

  

  

 

Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

Datoria publică (%)  Primăria  

Gradul de încasare a obligațiilor 

(taxe, impozite, etc.) (%)  

Primăria  

Managementul financiar al 

patrimoniului (bilanțul consolidat de 

venituri și cheltuieli al Primăriei)  

Primăria  

Numărul de angajați în Primărie  Primăria  

Numărul de persoane din Primărie 

instruite / an  

Primăria  

 

CAPITOLUL 9 – PORTOFOLIUL DE PROIECTE PROPUSE 

PENTRU PERIOADA 2021 - 2027 

Portofoliul de proiecte propus pentru dezvoltarea comunei Feleacu a fost stabilit pe baza 

rezultatelor obținute în urma derulării cercetărilor cantitative adresate locuitorilor comunei Feleacu 

și actorilor reprezentativi ai comunității locale, ținând cont în același timp de proiectele care s-au 

implementat sau sunt în curs de implementare la nivelul comunei.  

Prezentul portofoliu de proiecte se axează pe domeniile strategice de dezvoltare evidențiate 

în cadrul prezentei strategii de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 – 

infrastructură, mediu și dezvoltare urbană, economie, infrastructură socială, administrație publică 

locală.Termenul de implementare a strategiei de dezvoltare a comunei Feleacu este 2021 - 2027 și 

vizează această perioadă completă de programare bugetară multianuală la nivelul Uniunii 

Europene. 

Proiectele propuse se complementează și se corelează reciproc, prin însăși obiectivele 

definite și rezultatele scontate, asigurând în acest sens caracterul integrator al strategiei de 

dezvoltare a comunei Feleacu.  

Prin urmare, portofoliul de proiecte propus pentru dezvoltarea comunei Feleacu pentru 

orizontul de timp 2021 - 2027 cuprinde următoarele proiecte: 
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 Portofoliul de proiecte propus pentru dezvoltarea comunei Feleacu 
 pentru perioada 2021 - 2027 

1 Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Feleacu, județul Cluj  
2 Modernizare străzi laterale, ulițe și comunale în localitățile componente ale comunei 

Feleacu . 
3 Proiectare și execuție trotuare în localitățile din comuna Feleacu  
4 Lucrări pentru siguranța populației pe drumurile din comuna Feleacu (marcaje, semne 

de circulație, limitatoare de viteză) 
5 Modernizare drumuri de exploatație agricolă în comuna Feleacu 
6 Extinderea rețelei de transport public în comun din comuna Feleacu spre Municipiul 

Cluj-Napoca  
7 Introducerea rețelei de electricitate în zonele unde nu există curent electric și în zonele 

cu potențial turistic ridicat 
8 Reabilitarea rețelei de iluminat public, prelungirea acesteia și dotarea cu lămpi de tip 

LED, în comuna Feleacu  
9 Extinderea rețelei de canalizare și în localitățile Vâlcele și Gheorgheni, comuna 

Feleacu 
10 Extinderea rețelei de apă potabilă și în localitățile Vâlcele, Gheorgheni și Sărădiș, 

comuna Feleacu  
11 Amenajare parcuri de agrement cu spații verzi și locuri de joacă pentru copii, în 

localitățile din comuna Feleacu, județul Cluj  

12 Realizarea unui teren multisport în localitatea Gheorgheni, județul Cluj  

13 Amenajare de piste de biciclete în localitățile Feleacu, Vâlcele și Gheorgheni, comuna 
Felacu  

14 Crearea sistemelor de închiriere biciclete (bike-rental / bike-sharing) 
15 Amenajarea stațiilor de transport în comun cu acces la internet și puncte de încărcare 

telefon  
16 Actualizare PUG Comuna Feleacu  
17 Promovarea gestionării responsabile a deșeurilor în rândul populației comunei Feleacu 
18 Dotarea cu mobilier urban în toate satele comunei (panouri informative digitale, 

indicatoare, bănci, coșuri de gunoi, etc.) 
19 Amplasarea de stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice, pe raza comunei 
20 Investiții în surse de energie regenerabilă pentru comuna Feleacu, județul Cluj 
21 Promovarea obiectivelor turistice și a imaginii comunei Feleacu 
22 Realizarea de trasee de bicicletă în zonele cu potențial turistic ale comunei Feleacu 
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23 Crearea unui parc industrial în comuna Feleacu, județul Cluj  
24 Construirea unui complex turistic și de agrement, în comuna Feleacu, județul Cluj  
25 Construirea unei hale agroalimentare la standarde europene, în comuna Feleacu 
26 Construirea și dotarea unei Unități preșcolare de tip Creșă în comuna Feleacu  
27 Reabilitare și dotare Gradiniță din comuna Feleacu   
28 Reabilitarea și dotarea Școlii din localitatea Feleacu, comuna Feleacu, județul Cluj  
29 Extindere Școală din localitatea Gheorgheni, comuna Feleacu 
30 Furnizarea de servicii educative pentru copii, pe perioada vacanțelor (tabere, excursii, 

etc.) 
31 Realizarea unor centre after-school în localitățile componente ale comunei Feleacu și 

oferirea de servicii sociale pentru elevi în cadrul acestuia 
32 Achiziție microbus școlar  
33 Înființare centru de incluziune socială pentru copiii din familiile de romi și alte măsuri 

de integrare a grupurilor vulnerabile, în comuna Feleacu  
34 Înființare Centru Multifuncțional de zi pentru tineret și adulți în comuna Feleacu 
35 Programe de formare și instruire a locuitorilor comunei Feleacu în diferite meserii  
36 Desfășurarea de programe de consiliere și orientare școlară în scopul reducerii 

fenomenelor de absenteism și abandon școlar   
37 Extindere Cabinet medical în localitatea Feleacu, comuna Feleacu  
38 Modernizare și extindere Cabinet medical în localitatea Gheorgheni, comuna Feleacu  
39 Dotarea cu echipamente a cabinetelor medicale din comuna Feleacu, județul Cluj  
40 Înființarea unui serviciu pentru urgențe medicale, în contextul pandemiei cu COVID-

19, precum și pentru alte situații 
41 Înființarea unui centru medical de permanență în localitatea Vâlcele, comuna Feleacu 
42 Reabilitarea Instituțiilor de cult de pe raza comunei Feleacu 
43 Construirea unei Capele în localitatea Vâlcele, comuna Feleacu, județul Cluj 
44 Reabilitarea și dotarea Căminelor Culturale de pe raza comunei Feleacu 
45 Organizarea de evenimente culturale cu diverse prilejuri, în comuna Feleacu 
46 Organizarea de evenimente sportive pentru copii și adulți în comuna Feleacu, județul 

Cluj   
47 Promovarea patrimoniului cultural imaterial al comunei Feleacu, în rândul tinerilor  
48 Desfășurarea de programe de specializare și perfecționare pentru personalul 

Administrației publice locale din comuna Feleacu 
49 Digitalizarea serviciilor oferite în cadrul Primăriei Feleacu și în unitățile subordonate 

acesteia  
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9.1. Domeniul strategic – Infrastructura 
 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Modernizarea infrastructurii rutiere în comuna Feleacu, județul Cluj   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu, Vâlcele, Gheorghieni, Casele Micești, Sărădiș  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Reparaţii/Reabilitări 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții; FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Modernizarea infrastructurii rutiere va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice a comunei, 
atât prin conectarea diferitelor zone la drumurile comunale, îmbunătățirea legăturilor rutiere cu satele 

componente ale comunei și cu comunele învecinate, cât și prin creșterea gradului de conectare al 
locuitorilor comunei. 

OBIECTIVE 

Îmbunătăţirea reţelei stradale din comună, Atragerea investitorilor, Creşterea calităţii vieţii locuitorilor 
comunei Feleacu 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali investitori, Turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia modernizării infrastructurii rutiere din comuna    

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 
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2021-2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Modernizare străzi laterale, ulițe și străzi comunale în localitățile componente ale comunei Feleacu  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu, Vâlcele, Gheorghieni, Casele Micești, Sărădiș 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Reparații/Reabilitări 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții; FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Modernizarea infrastructurii stradale în localitățile din comuna Feleacu  

OBIECTIVE 

Îmbunătăţirea reţelei stradale din comună, Atragerea investitorilor 

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Feleacu 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Investitori, Turiști 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia modernizării străzilor laterale, ulițelor și 

străzilor comunale din comună.  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Proiectare și execuție trotuare în localitățile din comuna Feleacu  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu, Vâlcele, Gheorghieni, Casele Micești, Sărădiș 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiție nouă   

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții; FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local, PNRR 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Modernizarea infrastructurii stradale prin proiectarea și execuția de trotuare pe toată raza comunei 
Feleacu  

OBIECTIVE 

Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere din comună 

Atragerea investitorilor 

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Feleacu 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Investitori, Turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat proiectării și execuției de trotuare pe toată raza comunei 

Feleacu   

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Lucrări pentru siguranța populației pe drumurile din comuna Feleacu (marcaje, semne de circulație, 
limitatoare de viteză)   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu, Vâlcele, Gheorghieni, Casele Micești, Sărădiș 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții; FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Modernizarea infrastructurii stradale prin realizarea de marcaje, semen de circulație și limitatoare de 
viteză, în scopul creșterii siguranței circulației   

OBIECTIVE 

Îmbunătăţirea reţelei stradale din comună 

Atragerea investitorilor 

Creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei Feleacu 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali turiști și investitori  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia realizării de lucrări pentru siguranța populației 

pe drumurile din comuna Feleacu 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă în comuna Feleacu, județul Cluj     

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu, Vâlcele, Gheorghieni, Casele Micești, Sărădiș 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Reparaţii/Reabilitări 

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Compania Națională de Investiții; FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Modernizarea drumurilor agricole va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice viitoare a 
comunei, prin conectarea diferitelor zone la drumurile locale și îmbunătățirea condițiilor de transport a 
utilajelor pe drumurile agricole. Comuna Feleacu va deveni o zonă de interes atât pentru investitori, cât 

și pentru localnicii care desfașoară activități agricole în comună 

OBIECTIVE 

reabilitarea și consolidarea rețelei de drumuri agricole; accesul populației la locuri de muncă, servicii 
medicale, educație, cultură, recreere 

Fluidizarea transportului de mărfuri cu impact direct asupra dezvoltării economice teritoriale 
echilibrate 

BENEFICIARI 

Localnici care desfășoară activități agricole, potențiali turiști și investitori, locuitorii comunei   

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia modernizării drumurilor de exploatație agricolă    

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Extinderea rețelei de transport în comun din comuna Feleacu spre Municipiul Cluj-Napoca  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiție nouă  

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul răspunde unei nevoi identificate inclusiv în Strategia Integrată de dezvoltare Urbană a 
Municipiului și a zonei metropolitan Cluj-Napoca pentru perioada 2021 – 2027 (2030). În cadrul 
acesteia, datorită faptului că în localitățile învecinate ale Municipiului Cluj-Napoca predomină 

persoanele apte de muncă, a rezultat o nevoie de investiții în mobilitate pentru navetism  

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Creșterea numărului de persoane ocupate în comună, reducerea șomajului  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori și turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia extinderii rețelei de transport în comun din 

comuna Feleacu spre Municipiul Cluj-Napoca  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Introducerea rețelei de electricitate în zonele unde nu există curent electric și în special în zonele cu 
potențial turistic ridicat     

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu, Vâlcele, Gheorghieni, Casele Micești, Sărădiș 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi   

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Asigurarea unei reţele de electricitate moderne şi eficiente din punct de vedere energetic pe toată raza 
comunei, va duce la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația din comună  

OBIECTIVE 

Îmbunătăţirea reţelei de iluminat din comună 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Eficientizarea utilizării resurselor 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali turiști și investitori  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia introducerii rețelei de electricitate în zonele cu 

potențial turistic ridicat  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Reabilitarea rețelei de iluminat public, prelungirea acesteia și dotarea cu lămpi de tip LED, în comuna 
Feleacu       

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu, Vâlcele, Gheorghieni, Casele Micești, Sărădiș 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi   

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul are scopul a reabilita rețeaua de iluminat public stradal și dotarea acesteia cu lămpi de tip 
LED, în scopul eficientizării energetice a iluminatului public  

OBIECTIVE 

Menținerea investitorilor din comună și atragerea de noi investitori  

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Eficientizarea utilizării resurselor 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Actuali și potențiali investitori  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia reabilitării rețelei de iluminat public, prelungirea 

acesteia și dotării cu lămpi de tip LED, în comuna Feleacu       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

9.2. Domeniul strategic – Mediu  
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Extinderea rețelei de apă potabilă și în localitățile Vâlcele, Gheorghieni și Sărădiș, comuna Feleacu  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Vâlcele, Gheorghieni  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiție nouă    

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Programul Național de Redresare și Reziliență; Compania Națională de 
Apă Someș; FC – PODD 2021-2027; Buget local  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Introducerea rețelei de distribuție a apei potabile în localitățile Vâlcele și Gheorghieni, comuna 
Feleacu, județul Cluj. Proiectul a fost finanțat prin Compania de Apă Someș și se află în fază de 

licitație publică pentru execuție 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea infrastructurii edilitare pentru locuitorii din comuna Feleacu 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei ; Eficientizarea utilizării resurselor 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, Potențiali turiști și investitori 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia introducerii rețelei de apă potabilă în localitățile 

Vâlcele și Gheorghieni, comuna Feleacu    

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Extinderea rețelei de canalizare și în localitățile Vâlcele și Gheorghieni, comuna Feleacu    

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Vâlcele, Gheorghieni  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi     

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Programul Național de Redresare și Reziliență; Compania Națională de 
Apă Someș; FC – PODD 2021-2027; Buget local  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Extinderea rețelei de canalizare va avea efecte benefice asupra dezvoltării economice a zonei prin 
revigorarea domeniilor cum ar fi proiectarea și construcțiile și transformarea zonei în una mai atractivă 

pentru investitori, activitatea acestora generând venituri suplimentare la bugetul local. 

OBIECTIVE 

Îmbunătățirea infrastructurii edilitare pentru locuitorii din localitățile Vâlcele și Gheorghieni  

Scăderea factorilor de risc pentru sănătatea populației și a factorilor de poluare  

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţie; Eficientizarea utilizării resurselor 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori și turiști 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia extinderii rețelei de canalizare în localitățile 

Vâlcele și Gheorghieni, comuna Feleacu       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Amenajare parcuri de agrement cu spații verzi și locuri de joacă pentru copii, în localitățile din comuna 
Feleacu, județul Cluj  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu, Vâlcele, Gheorghieni, Casele Micești, Sărădiș 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  GAL LIDER Cluj ; Buget local ; Planul Național de Redresare și 
Reziliență; Administrația Fondului de Mediu ; Compania Națională de Investiții 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Amenajarea unor parcuri de agrement cu spații verzi și locuri de joacă pentru copii va avea efecte 
benefice asupra dezvoltării socio-economice a comunei prin creșterea accesului la parcuri de joacă a 
tuturor copiilor din comună, îmbunătățirea posibilităților de petrecere în siguranță a timpului liber și 

încurajarea populației de a face sport  

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu; Menținerea sănătății populației comunei 
prin practicarea de activități sportive, Atragerea de potențiali investitori ;  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori și turiști 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia amenajării unor parcuri de agrement cu spații 

verzi și locuri de joacă pentru copii, în localitățile din comuna Feleacu, județul Cluj  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Realizarea unui teren multisport în localitatea Gheorghieni, comuna Feleacu  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Gheorghieni 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027; GAL LIDER Cluj. ; Buget local ; Planul Național de Redresare și 
Reziliență; Programe de finanțare prin Administrația Fondului de Mediu ; Compania Națională de 

Investiții 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Amenajarea unei teren multisport va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice a 
comunei prin creșterea accesului la terenuri de sport a tuturor tinerilor din comună, îmbunătățirea 

posibilităților de petrecere în siguranță a timpului liber și încurajarea populației de a face sport 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu; Menținerea sănătății populației comunei 
prin practicarea de activități sportive, Atragerea de potențiali investitori ; 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori și turiști 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a SDL, s-a constatat nevoia amenajării unui teren multisport în localitatea Gheorghieni, comuna 

Feleacu, județul Cluj   

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Amenajare de piste de biciclete în localitățile Feleacu, Vâlcele și Gheorghieni, comuna Feleacu, județul 
Cluj 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu, Vâlcele, Gheorghieni  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ;Planul Național de Redresare și Reziliență;              
Programe de finanțare prin Administrația Fondului de Mediu ; Compania Națională de Investiții ; 

Planul Național de Investiții 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Amenajarea de piste de biciclete în localitățile comunei Feleacu, va avea efecte benefice asupra 
dezvoltării socio-economice a comunei prin creșterea accesului la activități sportive a tuturor 

persoanelor din comună, îmbunătățirea posibilităților de petrecere în siguranță a timpului liber pentru 
tinerii din comună și încurajarea populației din comună pentru practicarea de activități sportive 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu, Încurajarea practicării de activități sportive 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori și turiști 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia amenajării de piste de biciclete în localitățile 

Feleacu, Vâlcele și Gheorghieni, comuna Feleacu     

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Crearea sistemelor de închiriere biciclete (bike-rental / bike-sharing) în comuna Feleacu, județul Cluj  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027; Programe de finanțare prin Administrația Fondului de Mediu ; 
Compania Națională de Investiții, Buget local 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul acestui proiect constă în dezvoltarea infrastructurii de transport nepoluant la nivelul comunei 
Feleacu și facilitarea accesului la acest tip de transport pentru populația din comună. De asemenea, se 

urmărește încurajarea populației de a practica activități sportive  

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu; Menținerea sănătății populației comunei 
prin practicarea de activități sportive 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori și turiști 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia creării unui sistem de tip bike-rent sau bike-

sharing (închiriere biciclete), la nivelul comunei Feleacu 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Introducerea unui sistem de colectare selectivă a deșeurilor în comuna Feleacu, județul Cluj  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Planul Național de Redresare și Reziliență                                     
Programe de finanțare prin Administrația Fondului de Mediu ; Compania Națională de Investiții 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează creșterea nivelului de colectare selectivă a deșeurilor și reducerea cantității de deșeuri 
depuse necontrolat în mediul înconjurător. Rezultatul va conta în o mai bună protecție a mediului, prin 

diminuarea impactului depozitelor de deșeuri asupra mediului  

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu; Menținerea sănătății populației              
Protejarea mediului înconjurător                                                                                                         

Îmbunătățirea nivelului de curățenie din comună 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori și turiști 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a SDL, s-a constatat nevoia introducerii unui sistem de colectare selective a deșeurilor în comuna 

Feleacu, județul Cluj   

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Promovarea gestionării responsabile a deșeurilor în rândul populației din comuna Feleacu 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Planul Național de Redresare și Reziliență                                     
Programe de finanțare prin Administrația Fondului de Mediu ; Compania Națională de Investiții 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Promovarea unei gestionări responsabile a deșeurilor în rândul populației comunei va avea efecte 
benefice asupra dezvoltării socio-economice a comunei prin generarea de numeroase beneficii privind 

calitatea mediului înconjurător. Proiectul vizează schimbarea comportamentelor locuitorilor comunei în 
privința gestiunii deșeurilor. Se vor avea în vedere: derularea unor campanii de informare și educare a 

populației comunei al căror scop constă în conștientizarea locuitorilor privind necesitatea colectării 
selective a deșeurilor; promovarea beneficiilor pe care le generează colectarea selectivă a deșeurilor 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei; Îmbunătățirea nivelului de curățenie din comună 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori și turiști 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia promovării gestionării responsabile a deșeurilor 

în rândul populației comunei Feleacu 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Dotarea cu mobilier urban în toate satele comunei (panouri informative, indicatoare, bănci, coșuri de 
gunoi, etc.)      

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu, Vâlcele, Gheorghieni, Casele Micești, Sărădiș  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în modernizarea zonei centrale din localitățile comunei prin crearea unui 
cadru modern și plăcut al comunei. Se vor achiziționa panouri informative, puncta cu afișaj electronic 

pentru diseminarea informațiilor de interes public, bănci pentru parcuri, coșueri de gunoi, etc. Proiectul 
va duce la creșterea calității vieții populației din comună, precum și la atragerea de noi turiști 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Atragerea de potențiali investitori ; Creșterea numărului de turiști în comună 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia dotării cu mobilier urban în toate localitățile 

componente ale comunei Feleacu.  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Amplasarea de stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice, pe raza comunei Feleacu       

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local; Planul Național de Redresare și Reziliență                           
Programe de finanțare prin Administrația Fondului de Mediu , Compania Națională de Investiții 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Amplasarea de stații pentru încărcarea autovehiculelor electrice în comună va avea efecte benefice 
asupra dezvoltării socio-economice a comunei prin dezvoltarea infrastructurii rutiere a comunei și 

îmbunătățirea condițiilor de viață ale locuitorilor comunei.  

Proiectul vizează amplasarea de stații electrice pentru încărcarea autovehiculelor în comuna Feleacu 

OBIECTIVE 

Creșterea nivelului de trai al locuitorilor din comună, Protejarea mediului înconjurător  

Atragerea de potențiali investitori și turiști 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia amplasării de stații de încărcare pentru 

autovehiculele electrice  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Amenajare stațiilor de transport în comun cu acces la Internet și puncte de încărcare telefoane mobile  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local, Planul Național de Redresare și Reziliență, Programe de 
finanțare prin Administrația Fondului de Mediu , Compania Națională de Investiții 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în creșterea accesului la Internet pentru populația din comună și 
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru populația din comună 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu,  

Creșterea accesului la Internet pentru populația din comună 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia amenajării stațiilor de transport în comun cu 

acces la Internet și puncte de încărcare telefoane mobile 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Actualizare PUG Comuna Feleacu  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

Fonduri guvernamentale;  Buget local  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Stabilirea direcțiilor, priorităților și reglementărilor de amenajare a teritoriului și dezvoltare urbanistică 
a comunei Feleacu 

OBIECTIVE 

Creșterea calității vieții, în special în domeniile locuirii și serviciilor  

Fundamentarea realizării unor investiții de utilitate publică  

Utilizarea rațională și echilibrată a terenurilor necesare funcțiunilor urbanistice 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia actualizării PUG comuna Feleacu 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Promovarea obiectivelor turistice și a imaginii comunei Feleacu 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Crearea unei imagini a comunei și promovarea atracțiilor turistice atât la nivel national, cât și la nivel 
international, cu scopul îmbunătățirii turismului pe raza comunei.  

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Creșterea numărului de locuri de muncă din comuna Feleacu  

Atragerea de potențiali investitori ; Creșterea numărului de turiști în comună 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia promovării obiectivelor turistice și a imaginii 

comunei Feleacu 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Investiții în surse regenerabile de energie       

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local , Programe de finanțare prin Administrația Fondului de 
Mediu , Compania Națională de Investiții 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează crearea de energie din surse regenerabile și utilizarea acesteia în proiectele comunei 
Feleacu    

OBIECTIVE 

Creșterea nivelului de trai al locuitorilor din comună 

Creșterea numărului de locuri de muncă din comuna Feleacu 

Atragerea de potențiali investitori, Stimularea creșterii economice a comunei Feleacu 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia realizării de investiții în surse regenerabile de 

energie, în comuna Feleacu    

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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9.3. Domeniul strategic – Economie  
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Promovarea obiectivelor turistice și a imaginii comunei Feleacu 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Crearea unei imagini a comunei și promovarea atracțiilor turistice atât la nivel national, cât și la nivel 
international, cu scopul îmbunătățirii turismului pe raza comunei.  

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Creșterea numărului de locuri de muncă din comuna Feleacu  

Atragerea de potențiali investitori ; Creșterea numărului de turiști în comună 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia promovării obiectivelor turistice și a imaginii 

comunei Feleacu 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Crearea unui parc industrial în comuna Feleacu       

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează atragerea de noi investitori locali și străini prin crearea unui parc industrial în comuna 
și crearea unor condiții optime pentru desfășurarea activităților economice    

OBIECTIVE 

Încurajarea agenților locali de a dezvolta afaceri în comună , Creșterea nivelului de trai al locuitorilor 
din comună 

Creșterea numărului de locuri de muncă din comuna Feleacu 

Atragerea de potențiali investitori și amplificarea relațiilor economice dintre firmele locale și cele 
străine 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia creării unui parc industrial în comuna Feleacu, 

județul Cluj   

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Construirea unui complex turistic și de agrement în comuna Feleacu, județul Cluj  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Oferirea unor spații de cazare și servicii de agrement pentru turiștii care vizitează comuna Feleacu. 
Proiectul va duce la creșterea numărului de turiști din comună și la îmbunătățirea ofertei turistice de pe 

raza comunei Feleacu  

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu                                                                  
Dezvoltarea imaginii comunei Feleacu,                                                                                                 

Promovarea comunei Feleacu,                                                                                                                    
Creșterea numărului de turiști în comună 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali turiști care vizitează comuna  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia construirii unui complex turistic și de agrement 

pe raza comunei Feleacu  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Realizarea de trasee de bicicletă în zonele cu potențial turistic ridicat ale comunei Feleacu 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Promovarea atracțiilor turistice atât la nivel national, cât și la nivel international, cu scopul 
îmbunătățirii turismului pe raza comunei.  

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Creșterea numărului de locuri de muncă din comuna Feleacu  

Atragerea de potențiali investitori ; Creșterea numărului de turiști în comună 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia realizării de trasee de bicicletă în zonele cu 

potențial turistic ridicat ale comunei Feleacu 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Construirea unei hale agroalimentare, la standarde europene, în comuna Feleacu, județul Cluj  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Amenajarea unei hale agroalimentare moderne în comuna Feleacu, având ca scop creșterea calității 
vieții locuitorilor din comună și îmbunătățirea stării de sănătate a acestora, prin consumul de produse 
proaspete, bio, direct de la producători. De asemenea, se vor încuraja micii producători și agricultori 

din comună, prin oferirea celor mai bune condiții de vânzare a marfurilor. 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Creșterea numărului de locuri de muncă din comuna Feleacu  

Atragerea de potențiali investitori ; Creșterea numărului de turiști în comună 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia amenajării unei hale agroalimentare în comuna 

Feleacu, județul Cluj  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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9.4. Domeniul strategic – Social  
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Construirea și dotarea unei Unități Preșcolare de tip Creșă în comuna Feleacu         

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiție nouă       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Construirea unei creșe în comuna Feleacu va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice a 
comunei prin îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor educaționale destinate populației preșcolare a 

comunei.  Condițiile de trai ale locuitorilor comunei se vor îmbunătăți. 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Oferirea unei educații care să susțină nevoile și potențialul fiecărui copil  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia construirii unei unități de tip creșă în comuna 

Feleacu      

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Reabilitare și dotare Grădiniță din comuna Feleacu, județul Cluj          

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Modernizări/Reabilitări        

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Dotarea grădiniței din comuna Feleacu va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-economice a 
comunei prin îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor educaționale destinate populației preșcolare a 

comunei.  Condițiile de trai ale locuitorilor comunei se vor îmbunătăți. 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Oferirea unei educații care să susțină nevoile și potențialul fiecărui copil  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia dotării grădiniței din comuna Feleacu 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Furnizarea de servicii educative pentru copii, pe perioada vacanțelor (tabere, excursii, etc.) 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi         

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Oferirea de diverse programe educative pentru copii , pe perioada vacanțelor va contribui la 
îmbunătățirea serviciilor educaționale destinate populației preșcolare și școlare a comunei. Condițiile 

de trai ale locuitorilor comunei se vor îmbunătăți. 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Oferirea unei educații care să susțină nevoile și potențialul fiecărui copil  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia furnizării de servicii educative pentru copii pe 

perioada vacanțelor acestora. 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Reabilitare și dotarea Școlii din localitatea Feleacu, comuna Feleacu, județul Cluj 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Modernizări/Reabilitări        

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Reabilitarea și dotarea Școlii din comuna Feleacu va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-
economice a comunei prin îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor educaționale destinate populației 

școlare a comunei.  Condițiile de trai ale locuitorilor comunei se vor îmbunătăți. 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Oferirea unei educații care să susțină nevoile și potențialul fiecărui copil  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia reabilitării și dotării Școlii din localitatea 

Feleacu, comuna Feleacu 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Extindere Școală din localitatea Gheorghieni, comuna Feleacu, județul Cluj 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Gheorghieni 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi         

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Extinderea Școlii din localitatea Gheorghieni va avea efecte benefice asupra dezvoltării socio-
economice a comunei prin îmbunătățirea infrastructurii și a serviciilor educaționale destinate populației 

școlare a comunei.  Condițiile de trai ale locuitorilor comunei se vor îmbunătăți. 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Oferirea unei educații care să susțină nevoile și potențialul fiecărui copil  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia extinderii Școlii din localitatea Gheorghieni, 

comuna Feleacu 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Realizarea unor centre after-school în localitățile componente ale comunei Feleacu și oferirea de 
servicii sociale pentru elevi în cadrul acestuia  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu, Vâlcele, Gheorghieni, Casele Micești, Sărădiș  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi         

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; POCU 2021 – 2027  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează dezvoltarea de servicii sociale și educaționale oferite în cadrul unor Centre After-
School amenajate în localitățile din comuna Feleacu. Prin implementarea proiectului, se urmărește 
oferirea de servicii care să stimuleze creativitatea și imaginația copiilor, simțul artistic al acestora, 

precum și să rezolve alte aspecte de ordin social pentru copiii din comună  

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Oferirea unei educații care să susțină nevoile și potențialul fiecărui copil  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia realizării unor centre after-school în localitățile 

din comuna Feleacu și oferirii de servicii sociale pentru elevi în cadrul acestuia 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Achiziție microbus școlar pentru copiii din comuna Feleacu, județul Cluj        

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Creșterea calității educaționale în învățământul din localitățile comunei Feleacu prin facilitarea 
accesului copiilor din comună la grădiniță și școală  

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu  

Îmbunătăţirea educaţiei elevilor școlilor gimnaziale din comună, prin oferirea unei infrastructuri 
necesare adecvate 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia achiziției unui microbus școlar în comuna 

Feleacu , județul Cluj       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Înființare centru de incluziune socială pentru copiii din familiile de romi și oferirea de măsuri de 
integrare a grupurilor vulnerabile, în comuna Feleacu, județul Cluj        

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; POCU 2021 – 2027  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Este necesara înființarea unui centru care să ofere servicii de incluziune sociala pentru copiii din 
familiile de etnie romă și în cadrul căruia să se ofere și alte măsuri de integrare a grupurilor vulnerabile 

în societate   

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Integrarea grupurilor vulnerabile din comună în societate  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia înființării unui centru de incluziune a copiilor 

din familiie de etnie romă și oferirea de alte măsuri pentru integrarea grupurilor vulnerabile în societate       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Înființare Centru Multifuncțional pentru tineret și adulți în comuna Feleacu  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; POCU 2021 – 2027  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în înființarea unui centru multifuncțional în cadrul căruia să se ofere servicii 
sociale, educative, de perfecționare și alte servicii pentru populația din mediul rural. Proiectul va 

favoriza accesul tinerilor și adulților comunei la activități integrate de tip educative, cultural și social.   

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Îmbunătățirea serviciilor sociale și educaționale oferite pentru populația de orice vârstă din comună  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia înființării unui centru multifunctional pentru 

tineret și adulți, în comuna Feleacu, județul Cluj        

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 

 



 

                                                                                    320  

  

  

 

Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Oferirea de programe de formare și instruire a locuitorilor comunei Feleacu în diferite meserii         

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; POCU 2021 – 2027  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în oferirea de programe de formare pentru populația comunei Feleacu în 
diverse meserii. Proiectul va conduce la scăderea numărului de șomeri de pe raza comunei, prin 

facilitarea accesului acestora la programe de formare și dobândirea unor meserii     

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu , Reducerea ratei de șomaj de pe raza 
comunei Feleacu   

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia oferirii de programe de formare și instruire a 

locuitorilor comunei în diferite meserii       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Desfășurarea de programe de consiliere și orientare școlară în scopul reducerii fenomenelor de 
absenteism și abandon școlar         

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; POCU 2021 – 2027  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Având în vedere faptul că o mare parte din copiii care frecventează școala din comuna Feleacu provin 
din familii de etnie romă sau din familii în care părinții lucrează în străinătate, este necesară oferirea 

unor programe de consiliere prin care să se reducă rata de abandon școlar sau fenomenul de absenteism  

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu, Îmbunătățirea serviciilor educaționale 
oferite în comuna Feleacu 

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia oferirii de programe de consiliere și orientare 

școlară, în scopul reducerii fenomenului de absenteism și abandon școlar       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Extindere Cabinet medical în localitatea Feleacu, comuna Feleacu  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; POCU 2021 – 2027  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în extinderea cabinetului medical din localitatea Feleacu. Proiectul va 
conduce la îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în comuna Feleacu și prevenirea de diverse 

afecțiuni de sănătate în rândul populației comunei      

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu , Îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în 
comuna Feleacu   

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali turiști ai comunei 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia extinderii Cabinetului medical din localitatea 

Feleacu, comuna Feleacu, județul Cluj        

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Modernizare și extindere Cabinet medical în localitatea Gheorghieni, comuna Feleacu, județul Cluj         

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Gheorghieni 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Reabilitări/Modernizări       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; POCU 2021 – 2027  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în modernizarea și extinderea cabinetului medical din localitatea 
Gheorghieni, comuna Feleacu. Proiectul va conduce la îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în 

comuna Feleacu și prevenirea de diverse afecțiuni de sănătate în rândul populației comunei      

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu , Îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în 
comuna Feleacu   

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia modernizării și extinderii cabinetului medical 

din localitatea Gheorghieni, comuna Feleacu       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

 Dotarea cu echipamente a cabinetelor medicale din comuna Feleacu, județul Cluj  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; POCU 2021 – 2027  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în dotarea cu echipamente a cabinetelor medicale din comuna Feleacu. 
Proiectul va conduce la îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în comuna Feleacu și prevenirea de 

diverse afecțiuni de sănătate în rândul populației comunei      

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu , Îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în 
comuna Feleacu   

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali turiști ai comunei 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia dotării cu echipamente a cabinetelor medicale 

din comuna Feleacu         

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Înființarea unui serviciu pentru urgențe medicale, în contextul pandemiei cu COVID-19, precum și 
pentru alte situații  

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; POCU 2021 – 2027  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în realizarea, în cadrul cabinetului medical, a unui centru de prim ajutor în 
cazul declanșării unei noi pandemii cu coronavirus sau alt virus. Se intenționează achiziționarea de 

echipamente de protecție și materiale necesare unei bune funcționări a centrului de prim ajutor 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu , Îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în 
comuna Feleacu   

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali turiști ai comunei 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia înființării unui serviciu pentru urgențe medicale 

în contextul pandemiei cu COVID-19 și pentru alte urgențe medicale, la nivelul comunei Feleacu       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Înființarea unui centru medical de permanență în localitatea Vâlcele, comuna Feleacu   

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi      

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; Compania Națională de Investiții ; Programul Național de 
Redresare și Reziliență; POCU 2021 – 2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Scopul proiectului constă în realizarea unui centru medical de permanență în localitatea Vâlcele. Se 
intenționează achiziționarea de echipamente și materiale necesare unei bune funcționări a centrului de 

permanență 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu ,  

Îmbunătățirea serviciilor medicale oferite în comuna Feleacu   

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali investitori 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia înființării unui centru medical de permanență în 

localitatea Vâlcele, comuna Feleacu  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Reabilitarea Instituțiilor de Cult de pe raza comunei Feleacu, județul Cluj 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Reabilitări / Modernizări        

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ;  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul are ca scop facilitarea accesului populației la activitățile religioase din comună, prin 
îmbunătățirea condițiilor de desfăsurare a acestora. De asemenea, proiectul va conduce la regenerarea 

mediului spiritual al comunei Feleacu 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Regenerarea mediului spiritual al comunei  

Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților religioase   

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia reabilitării Instituțiilor de Cult de pe raza 

comunei Feleacu  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Construirea unei capele în localitatea Vâlcele, comuna Feleacu 

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Vâlcele  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiție nouă        

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ;  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul are ca scop facilitarea accesului populației la activitățile religioase din comună, prin 
îmbunătățirea condițiilor de desfăsurare a acestora. De asemenea, proiectul va conduce la regenerarea 

mediului spiritual al comunei Feleacu 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Regenerarea mediului spiritual al comunei  

Îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților religioase   

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia construirii unei capele în localitatea Vâlcele, 

comuna Feleacu  

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Reabilitarea și dotarea Căminelor culturale de pe raza comunei Feleacu, județul Cluj        

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ;  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul are ca scop facilitarea accesului populației la căminele culturale din comuna Feleacu și 
încurajarea consumului de cultură în rândul populației din comună  

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Regenerarea mediului cultural și a valorilor acestuia  

Organizarea de sărbatori și evenimente culturale, în incinta căminelor culturale din comună  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia reabilitării și dotării căminelor culturale de pe 

raza comunei Feleacu       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Organizarea de evenimente culturale cu diverse prilejuri, în comuna Feleacu, județul Cluj      

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ;  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează realizarea de diverse parteneriate cu alte instituții sau entități economice pentru 
organizarea de evenimente cu prilejuri a diverse sărbători și astfel încurajarea consumului de cultură în 

rândul populației din comună  

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Regenerarea mediului cultural și a valorilor acestuia  

Organizarea unui număr mai mare de sărbatori și evenimente culturale, în comuna Feleacu  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia organizării de evenimente culturale în comună       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Organizarea de evenimente sportive pentru copii și adulți în comuna Feleacu, județul Cluj       

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ;  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează realizarea de diverse parteneriate cu alte instituții sau entități economice pentru 
organizarea de evenimente sportivei și astfel încurajarea practicării de activități sportive în rândul 

populației din comună  

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Încurajarea practicării de activități sportive în comună  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia organizării de evenimente sportive pentru copii 

și adulți în comuna Feleacu       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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Strategia de dezvoltare a comunei Feleacu pentru perioada 2021 - 2027 

IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Promovarea patrimoniului cultural imaterial al comunei Feleacu, în rândul tinerilor        

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu  

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ;  

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează realizarea de diverse acțiuni pentru promovarea patrimoniului cultural immaterial al 
comunei și astfel creșterea accesului la cultură în rândul tinerilor din comună  

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Regenerarea mediului cultural și a valorilor acestuia  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală, potențiali turiști  

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia promovării patrimoniului cultural immaterial în 

rândul tinerilor din comună       

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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9.5. Domeniul strategic – Administrație Publică Locală  
IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Oferirea de programe de specializare și perfecționare pentru personalul Administrației publice locale 
din comuna Feleacu          

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; FSE – POCU 2021 - 2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul are ca și scop oferirea de programe de instruire, specializare și perfecționare a funcționarilor 
din cadrul Primariei comunei Feleacu, pentru oferirea unor servicii de cât mai bună calitate către 

cetățenii comunei. 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Eficientizarea activității funcționarilor publici din cadrul Primăriei comunei Feleacu  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia oferirii de programe de specializare și 

perfecționare pentru funcționarii publici din comuna Feleacu 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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IDENTIFICARE ŞI LOCALIZARE PROIECT 

TITLUL PROIECTULUI 

Digitalizarea serviciilor oferite în cadrul Primăriei Feleacu și în unitățile subordonate acesteia           

LOCALIZARE 

Ţara România 

Regiune Nord-Vest 

Judeţ Cluj 

Localitate Feleacu 

CATEGORIA PROIECTULUI 

Investiții noi       

SURSE POSIBILE DE FINANŢARE 

FEADR – PNDR 2021 - 2027;  Buget local ; FSE – POCU 2021 - 2027 

DESCRIERE PROIECT 

SCOP 

Proiectul vizează amplasarea de birouri mobile, aplicații de conectare a autorităților publice cu cetățenii 
pe zone și pe diferite probleme, aplicație mobilă pentru plata tuturor taxelor, sistem de trasabilitate a 

documentelor, în scopul îmbunătățirii procesului de furnizare a serviciilor publice către populația 
comunei, agenții economici din comună și potențialii investitori. 

OBIECTIVE 

Creşterea calităţii vieţii pentru populaţia comunei Feleacu 

Desfășurarea activității autorității locale la standard europene  

Creșterea calității și diversificarea serviciilor publice oferite de Primăria Feleacu  

BENEFICIARI 

Comunitatea locală 

NECESITATE 

În cadrul anchetei de identificare nevoi la nivel de comunitate locală, realizată în procesul de elaborare 
a Strategiei de Dezvoltare Locală, s-a constatat nevoia oferirii de programe de specializare și 

perfecționare pentru funcționarii publici din comuna Feleacu 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

2021-2027 
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ANEXA 1. ACTUALIZĂRI/MODIFICĂRI 
 

Scopul acestui capitol este de a se permite, în perioada 2021 – 2027,  actualizarea sau 

modificarea prezentului document, având în vedere faptul că, la momentul redactării Strategiei de 

Dezvoltare Locală a comunei Feleacu pentru perioada 2021 – 2027, programele cu surse de  

finanțare europeană nu au fost finalizate. 
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