CUVÂNT ÎNAINTE

Stimaţi locuitori ai comunei Gurasada,
Misiunea noastră, a administraţiei publice locale, este de a asigura, locuitorilor
comunei Gurasada servicii publice eficiente şi de calitate, în condiţii de reală
transparenţă şi cu implicarea cetăţenilor în luarea deciziilor.
Fiecare generaţie îşi are propriile provocări, dar şi responsabilitatea de a crea o
societate durabilă. Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a
se bucura de condiţii care să le asigure confortul pentru o viaţă plină de satisfacţii.
Pentru îndeplinirea acestei responsabilităţi, am realizat acest document - "Strategia de
Dezvoltare a comunei Gurasada 2007 - 2013".
Această lucrare trebuie să stea la baza guvernării locale în procesul prin care
autoritatea locală, în parteneriat cu toate sectoarele comunităţii, va întocmi planuri
realiste de acţiune care să stea la baza dezvoltării comunei. Strategia propune un model
de dezvoltare economică care să susţină rezolvarea problemelor sociale, precum şi
exploatarea raţională a resurselor, protejarea mediului înconjurător şi folosirea tuturor
oportunităţilor locale.
Una din caracteristicile comunităţii din Gurasada este aceea că este deschisă
către schimbare şi prezintă abilitatea de a urma noi iniţiative.
Implementând împreună Strategia de Dezvoltare a comunei Gurasada 2007 –
2013 vom da cetăţenilor acestei comune posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la
creşterea gradului de bunăstare, de a se implica în deciziile majore şi de a fi actori activi
în parcursul dinamic al vieţii comunei noastre.
Stă în puterea noastră, a tuturor, să realizăm acest lucru!

Silviu NAN,
Primarul comunei Gurasada
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CONTEXTUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI GURASADA

Planificarea strategică este un proces în mai multe etape, prin care comunităţile pot
să îşi creeze imaginea viitorului pornind de la condiţiile prezente de potenţial şi resurse şi
să îşi traseze căi de realizare a acelui viitor.
Pe baza profilului economico-social al zonei, Comitetul Strategic de Dezvoltare a
sintetizat viziunea şi obiectivele strategiei de dezvoltare a Comunei Gurasada şi a
identificat direcţiile strategice şi domeniile prioritare de acţiune pentru următorii 7 ani.
Strategia de dezvoltare urmăreşte ,,Creşterea bunăstării comunităţii locale în ansamblul
ei”.
Pentru aceasta este nevoie de:
- o economie locală diversificată, dinamică şi eficientă;
- locuri de muncă şi câştiguri decente pentru toată populaţia activă;
- stabilitate politică şi deschidere din partea autorităţii locale şi centrale;
- încurajarea iniţiativei şi creşterea libertăţii de opţiune în toate domeniile;
- condiţii favorabile existenţei umane şi servicii de bună calitate: locuinţe, asistenţă
socială şi medicală, climat social echilibrat, posibilităţi pentru activităţi educaţionale,
culturale, sportive, recreative, religioase şi o calitate bună a mediului înconjurător.
Pentru a putea participa la realizarea obiectivelor cuprinse în programul naţional şi
regional de dezvoltare, Primăria comunei Gurasada îşi va desfăşura activitatea în
următoarele direcţii:
1. Identificarea programelor naţionale şi externe de finanţare şi depunerea de
proiecte în vederea atragerii de resurse financiare în zonă.
2. Înfiinţarea unor zone economice pentru crearea unor intreprinderi care să
absoarbă forţa de muncă existentă pe piaţă.
3. Atragerea altor localităţi în programe de dezvoltare zonale cu beneficii pentru
toţi partenerii implicaţi.
4. Investiţii în infrastructură care să permită deschiderea zonei.
5. Valorificarea resurselor naturale, a potenţialului turistic cultural-istoric, a
celui de agrement şi utilizarea forţei de muncă disponibile.
Condiţii de implementare a strategiei:
- determinarea profilului socio-economic şi de mediu al Comunei Gurasada , inclusiv
identificarea problemelor cu care se confruntă comunitatea;
- propunerea mai multor scenarii de dezvoltare;
- stabilirea viziunii de dezvoltare, a direcţiilor strategice şi a obiectivelor;
- acordul şi susţinerea strategiei de către cetăţeni şi politicieni;
- susţinerea din partea sectorului privat a strategiei;
- informarea permanentă a cetăţenilor privind progresul implementării strategiei;
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- implicarea mass-media şi a O.N.G. - urilor în diseminarea informaţiilor şi
monitorizarea Strategiei.

I. ANALIZA SITUAŢIEI CURENTE

1.1

AŞEZARE GEOGRAFICĂ ŞI SCURT ISTORIC

Comuna Gurasada este o unitate administrativ-teritorială amplasată în partea de
nord-vest a judeţului Hunedoara, la poalele munţilor Apuseni în apropiere de depresiunea
Zamului. Suprafaţa totala a comunei este de 9295 ha.
Poziţia geografică a comunei Gurasada, este limitată de valorile 45° 57' 00
latitudine nordică şi 22° 34' 60 longitudine estică.
Comuna se învecinează la nord şi nord-est cu comuna Vorţa, la est cu comuna Ilia,
la sud cu comuna Dobra la vest cu comuna Burjuc, iar la nord-vest cu comuna Zam.
În componenţa comunei intră 11 sate: centrul de comună – Gurasada şi satele
aparţinătoare Gothatea, Ulieş, Câmpuri Surduc, Câmpuri de Sus, Vica, Runcşor, Boiu de
Jos, Boiu de Sus, Cârmăzăneşti şi Dănuleşti.
Cele 11 sate ale comunei Gurasada au următoarea structură:
Gurasada
– tip tentacular, parţial adunat, parţial risipit.
Boiu de Jos
– tip înşiruit, parţial risipit.
Boiu de Sus
– tip tentacular risipit.
Cărmăzăneşti
– tip tentacular, parţial adunat, parţial risipit.
Câmpuri de Sus – tip tentacular risipit.
Câmpuri – Surduc – tip înşiruit adunat şi parţial tentacular risipit.
Dănuleşti
– tip tentacular, parţial adunat, parţial risipit.
Gothatea
– tip alungit adunat.
Runcşor
– tip tentacular risipit.
Ulieş
– tip tentacular şi alungit – risipit.
Vica
– tip tentacular risipit
Principalul drum care traversează teritoriul administrativ al comunei pe direcţia est
– vest este drumul naţional DN 7.
Teritoriul comunei este traversat şi de linia dublă electrificată Simeria-Arad.
Localitatea Gurasada este reşedinţa comunei cu acelaşi nume fiind situată în partea
de nord-vest a judeţului Hunedoara la cca. 30 km faţă de municipiul Deva.
Satele componente sunt amplasate la distanţe diferite faţă de centrul de comună,
unele pe drumuri uşor accesibile (Câmpuri – Surduc, Gothatea şi Vica), restul satelor pe
drumuri mai greu accesibile, drumuri comunale nemodernizate.
Faţă de reşedinţa de comună satele sunt amplasate după cum urmează:
Boiu de Jos

– pe DC 156 la 5 km
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Boiu de Sus
Cărmăzăneşti
Câmpuri de Sus
Câmpuri – Surduc
Dănuleşti
Gothatea
Runcşor
Ulieş
Vica

– pe DC 156 la 7 km
– pe DC 155 la 7 km
– pe DC 159 la 4,5 km
– pe DN 7 la 2 km
– pe DC 155 la 9 km
– pe DN 7 la 0,5 km
– pe DC 159 la 3 km
– pe DC 154 la 4,5 km
– pe DC 157 la 4,5 km

Localitatea Gurasada dispune de o haltă de cca. 1 km.
Transportul se face pe calea ferată până la Gurasada, iar de aici în satele
aparţinătoare ale comunei, cu mijloace proprii sau chiar pe jos.
Localităţile Gurasada, Câmpuri – Surduc şi Gothatea se află amplasate pe DN 7.
Legătura între localitatea Gurasada , reşedinţa de comună şi localităţile Burjuc,
Ilia, Zam se face pe DN 7 şi pe calea ferată deservită de halta Gurasada.
CADRU ISTORIC:
ATESTARE DOCUMENTARĂ
Vatră străveche de civilizaţie, localitatea Gurasada, a fost atestată documentar în anul
1292, când apare cu denumirea de ZAD.
Caracterizare geografică, geologică şi hidrogeologică.
Relieful şi solurile
Comuna Gurasada este aşezată la nord de valea râului Mureş, la poalele munţilor
Apuseni în apropiere de depresiunea Zamului.
Relieful comunei prezintă o mare variaţie de altitudini, de la 170 m în lunca
Mureşului la înălţimi de 660 m vârful Gorgan, care se găseşte în partea nord-vestică a
satului Boiu de Sus, constituind şi limita naturală pe o distanţă de mai mulţi km cu
comuna Zam.
Relieful este destul de accidentat, cu dealuri bine împădurite şi văi înguste ce
poartă numele satelor ce sunt amplasate pe ele.
Studiile geotehnice efectuate pe teritoriul comunei Gurasada au pus în evidenţă
următoarea stratificaţie a terenului:
• Sol vegetal cafeniu pe grosimi cuprinse între 0,30-0,70 cm
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• Nisip prăfos cu bolovănişi nerulat, tare, cu grosimi cuprinse între 0,25-1,00 m
• Nisip mic – mare , slab prăfos cu pietriş mic – mare şi bolovăniş nerulat, de râu,
îndesat pe grosimi cuprinse între 0,80-0,90 m, fără a se da limită inferioară
Densitatea materialului din care sunt alcătuite aceste straturi, gradul redus de rulare al
fracţiunilor macrogranulare, precum şi dispoziţia încrucişată a depozitelor demonstrează
origine torenţială.
Clima şi precipitaţiile
Regiunea depresionară joasă a Ţării Zarandului are în linii generale un climat
blând aproape mediteranean, iernile sunt blânde cu temperaturi nu prea scăzute, iar verile
cu temperaturi nu prea ridicate. Motivul acestei clime blânde este cadrul de munţi care
ecranizează curenţii de aer.
Temperatura medie anuală se menţine în jurul a + 100C
Regimul termic
Temperaturile medii lunare după staţia meteorologică din Deva sunt următoarele:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ianuarie
februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

-40C -30C
-20C -10C
+20C +50C
+60C +80C
+120C +140C
+160C +180C
+160C +180C
+200C +210C
+140C +150C
+80C +160C
+30C +90C
-10C 00C

• Prima zi de îngheţ 1X – 11X
• Ultima zi de îngheţ 21 IV – 1V
Regimul precipitaţilor
Precipitaţiile medii lunare sunt prezentate în următorul tabel:
1

ianuarie

50-60 mm
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
•
•
•
•

februarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie

40-50 mm
50-60 mm
80-100 mm
80-100 mm
120-140 mm
80-100 mm
80-100 mm
50-60 mm
60-80 mm
60-80 mm
60-80 mm

Media precipitaţilor anuale este de 600 – 700 mm
Numărul anual de zile cu precipitaţii: 130 – 140 zile
Numărul anual de zile cu ninsoare este de 25 – 30 zile
Numărul anual de zile cu strat de zăpadă este de 60 – 80 zile

Regimul eolian
Vânturile cele mai frecvente sunt cele dinspre vest şi sud-vest, mai intense
primăvara şi toamna, de multe ori aducătoare de ploi. Vânturile din nord şi est premerg
gerurile când timpul este frumos iarna. Vara vânturile cele mai frecvente sunt cele de la
răsărit.
Grad de seismicitate
Conform normativului P 100/1992, teritoriul comunei Gurasada este cuprins în
zona F de intensitate seismică
Clima în general întruneşte calităţile zonei de deal. Clima comunei Gurasada are
un caracter temperat specific submontan.
Diferenţele dintre temperaturile medii ale sezonului rece şi ale celui cald sunt
moderate.
Regimul precipitaţilor este destul de bogat fiind caracteristic zonelor de la poalele
munţilor.
Vânturile dominante sunt determinate de poziţia geografică a comunei şi ele se
desfăşoară mai puternic de-a lungul văi Mureşului.
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UTILIZAREA TERENULUI
Comuna Gurasada este una dintre comunele mijlocii ale judeţului Hunedoara şi are
o suprafaţă totală de 9295 ha (92,95 kmp). În această suprafaţa sunt incluse:
a). 3411 ha - terenuri agricole reprezentând 36,69% din suprafaţa comunei, din care:
- 1740 ha teren arabil,
- 952 ha păşuni,
- 715 ha fâneţe
- 4 ha livezi si pepiniere pomicole
b). 5060 ha - fond forestier, respectiv 54,43% din suprafaţa comunei
c). 824 ha - terenuri neagricole, ocupate de curţi, clădiri, drumuri, terenuri neproductive,
ape şi stufăriş
* Suprafaţa locuibila: 31561 mp
Vegetaţia şi fauna
Vegetaţia este în strânsă legătură cu condiţiile de climă, relief şi natura solului.
În zona comunei Gurasada predomină foioasele. Ca esenţe lemnoase principale
amintim: fagul, carpenul, frasinul, stejarul, arţarul etc. Coniferele sunt foarte puţin
răspândite.
Flora erbacee este constituită mai ales din iarbă, păiuş, trifoi, toporaşi etc.
Pajiştile sunt formate din graminee şi leguminoase.
Plantele cultivate cele mai obişnuite sunt: porumbul, grâul, cartoful şi secara.
Fauna este în strânsă legătură cu factorii climatici, relieful, solul şi vegetaţia.
Cele mai răspândite animale sălbatice sunt: lupul, iepurele, mistreţul, vulpea,
veveriţa, dihorul, rozătoarele mici, şoarecele de câmp, ariciul, reptile şi diverse păsări ca
ciocănitoarea, gaiţa, piţigoiul, cioara, coţofana, cucul, vrăbiile etc.
Dintre animalele domestice cele mai răspândite sunt : bovinele, ovinele, porcinele
şi păsările.
Resurse ale solului şi subsolului
Una dintre resursele subsolului care este şi exploatată pe teritoriul comunei este
bentonita, exploatată în cariera de bentonită aflată la vest de localitatea Gurasada la cca. 1
km.
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Ca resurse ale subsolului mai putem aminti calcarul, exploatat şi prelucrat în
Gurasada.
Ca resurse ale solului mai importante trebuie amintite pădurile de fag şi stejar.
Hidrologie
Principalele cursuri de apă de pe teritoriul comunei Gurasada sunt: pârâul
Cărmăzăneşti şi pârâul Gurasada, care captează toate pârâurile ce străbat teritoriul acestei
comune.
Pârâul Gurasada este la rândul lui afluent al Râului Mureş. Sensul de curgere este
de la nord la sud şi vărsarea se face în râul Mureş în amonte de satul Gurasada, între
localităţile Gurasada şi Gothatea.
Albia acestei văi în general este bine definită.
În perioada de toamnă şi mai ales de primăvară, după topirea zăpezilor pârâul
Gurasada produce inundaţii.
De asemenea râul Mureş produce inundaţii pe mari suprafeţe de teren agricol.
1.2 SUPRAFAŢA ŞI CARACTERISTICILE ADMINISTRATIV
TERITORIALE
Comuna Gurasada este o unitate administrativ-teritorială amplasată în partea de
nord-vest a judeţului Hunedoara, la poalele munţilor Apuseni în apropiere de depresiunea
Zamului. Are o suprafaţă totală de 92,95 kmp.
În componenţa comunei intră 11 sate: centrul de comună – Gurasada şi satele
aparţinătoare Gothatea, Ulieş, Câmpuri Surduc, Câmpuri de Sus, Vica, Runcşor, Boiu de
Jos, Boiu de Sus, Cârmăzăneşti şi Dănuleşti.
POPULAŢIA.
La recensământul din 1992, populaţia totală a comunei Gurasada era de 2038 locuitori.
La recensământul din 2002 , comuna avea un număr de 1783 locuitori, iar în 2006
populaţia era de 1635 locuitori.

10

POPULATIA STABILA
Total 1635 locuitori(2006)
Gurasada
Boiu de Jos
4% 5%

Boiu de Sus

4%

Câmpuri de Sus

22%

Câmpuri-Surduc

15%

3%

Cărmăzăneşti
Dănuleşti

3%
8%

7%
7%

22%

Gothatea
Runcşor
Ulieş
Vica

Structura pe sexe a populaţiei Comunei Gurasada este următoarea:
POPULATIA STABILA PE SEXE
Total - 1635 pers.

barbati, 776,
47.46%
femei, 859,
52.54%

Populaţia stabilă pe vârste:
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femei
barbati

Populatia stabila pe varste(ani)

3%

9%

3%

0- 4
5-14
15- 24
25- 34
35- 39
45- 49
55- 59
65- 74
75- 79
>=85

9%
13%

20%

15%
11%

9%

8%

Ponderea cea mai însemnată o au persoanele cu vârsta cuprinsă între 65 – 74 ani,
cca. 20% din totalul populaţiei, urmată de persoanele cu vârsta cuprinsă între 25 –
34, cca. 15%.

1.3

SITUAŢIA SOCIO-ECONOMICĂ

Ramurile economice dominante ale comunei sunt: agricultura, silvicultura, industria
extractivă şi prelucrătoare.
Din totalul de 9295 ha cât reprezintă suprafaţa teritoriului administrativ al comunei, 3411
ha reprezintă suprafaţa agricolă (36,69% ) iar pădurile ocupă o suprafaţă de 5300 ha
(57,01%)
Sectorul zootehnic este dezvoltat, el având o pondere însemnată în gospodăriile
populaţiei
Sectorul
economic

Total

PF

SNC

SCS

AF

RA

SRL

OC/SC SA

Agricultura 2

0

0

0

1

0

1

0

0

Industrie
6
Constructii 2

6
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

Comert
Servicii
Turism

4
4
2

0
0
0

0
0
0

4
1
0

0
0
0

6
1
1

0
0
0

0
0
0

14
7
3
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TOTAL

34

16

0

0

6

0

11

0

0

Dinamica economiei comunei Gurasada
DOMENIU

Ponderea
2003( lei) 2004( lei) 2005 ( lei) Dinamica
faţă de
în total
2002
2857
2135
1400
3420 +119,20%
1,04%
33643
37915
55125
31476
-6,45%
9,56%

2002 (lei)

Agricultura
Comerţ
Servicii

0

Turism
TOTAL

0

351259

248803

0

0

0

45544

36500

40050

407784

329243

-29,19%
(faţă de
anul 2004)
-

400000
350000
300000
250000

Agricultura

200000

Comert

150000

Servicii

100000

Turism

0

2002 ( lei)

2003( lei)

2004( lei)

13

2005 ( lei)

13,83%
100%

Dinamica economica Gurasada - Cifra de afaceri

50000

75,57%

Ponderea cifrei de afaceri in anul 2005 ( lei)

Turism
13.83%

Agricultura
1.04%

Comert
9.56%
Agricultura
Comert
Servicii
Turism

Servicii
75.57%

Creşterea economică cea mai mare, din punct de vedere a cifrei de afaceri, comparativ cu
anii 2002,2003 şi 2004, o are sectorul turism (2005 – 45544 lei). Următorul sector cu
dinamica economică semnificativă este sectorul agricultură (119,20% faţă de
2002).Sectorul comerţ este în regres faţă de anul 2002 (-6,45%); un regres economic
existând şi în domeniul de servicii, în comparaţie cu anul 2004 (-29,19%).
Ponderea cea mai mare din cifra de afaceri o are sectorul servicii cu 75,57%, urmat la
distanţă destul de mare de sectorul turism cu 13,83% din totalul cifrei de afaceri pe anul
2005.

Industria
Comuna Gurasada este susţinută industrial prin prezenţa în zonă a două
întreprinderi care activează în sectorul extractiv de minerale şi calcare.
Funcţia industrială este reprezentată de cariera de bentonită şi unitatea de preparare
a acesteia SC. Bentocalcar SA.
Zăcămintele de bentonită şi calcar sunt exploatate în prezent de către SC Bega Minerale Industriale, SC ALLPE International şi SC HOUWELLING Romania SRL.
Cariera de bentonită este situată în partea de vest a localităţii Gurasada la o distanţă
de cca. 1 km faţă de sat şi este deservită de o bază de transport auto care constituie trup a
localităţii Gurasada.
Instalaţiile de preparare constă în mori de măcinare, cuptoare pentru uscare,
instalaţii de micronizare, hală de depozitare, atelier mecanic, post de transformare.
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Capacitatea de producţie este de 50 t pe zi de bentonită.
Bentonita este folosită brută sau preparată. Principalii beneficiari sunt :
intreprinderile de exploatare din ţară, I.C.S. Hunedoara, industria farmaceutică.
Din păcate , în ultima vreme a scăzut simţitor comanda pentru acest material,
unitatea de prelucrare a bentonitei s-a reprofilat pe prelucrarea calcarului.
În localitatea Gothatea există o mică unitate de prelucrare a lemnului, un gater care
funcţionează în 2 grajduri ale fostului C.A.P. Gaterul aparţine societăţii EUREKA
PRODEX S.R.L., care a concesionat cele două grajduri de la Primăria comunei Gurasada.
În celelalte localităţi ale comunei nu există nici o activitate industrială.
În anul 2000 se pun bazele unei micro-fabrici de măcinare şi micronizare carbonat
de calciu la Deva. In toamna anului 2005 începe construcţia uzinei de micronizare de la
Gurasada, cu finalizare în luna martie 2007, inaugurarea oficiala având loc în data de
18.04.2007.
În aceasta noua uzina se produc pulberi micronizate din calcar de Cărmăzăneşti,
folosite pentru producerea pulberilor pentru protecţie solară.
De asemenea uzina din Gurasada produce toata gama de mozaicuri şi praf de calcar
folosite in industria construcţiilor, adezivi, gleturi, carbonat de calciu furajer şi nisip
absorbant pentru igiena pisicilor.
Agricultura
Zona este favorabilă zootehniei, în special creşterii de vaci de lapte şi oi. Pământul
arabil este de 1740 ha, şi se pretează în special culturii de păioase. Întinsele câmpuri cu
flori au făcut ca în zonă să se dezvolte un alt meşteşug – apicultura. De asemenea,
apropierea râului Mureş a dus la dezvoltarea unei alte activităţi, şi anume piscicultura.
Patrimoniul natural deosebit al zonei face ca o altă activitate să fie disponibilă –
este vorba despre culegerea ciupercilor din flora spontană, dar şi despre culegerea
plantelor medicinale. Aceste ultime două ocupaţii au şi un potenţial economic deosebit
datorită cererii de astfel de produse ecologice de pe piaţa internă, dar mai ales de pe cea
externă.
Pe teritoriul comunei Gurasada există o unitate de producţie, Centrul de Încercare a
Soiurilor, care aparţine Ministerului Agriculturii. În această unitate se experimentau
soiuri noi, create în ţară şi soiuri aduse din import, înainte de a fi introduse în cultură. În
prezent acest centru şi-a redus activitatea. Centrul deţine 73 ha, din care 67 ha sunt teren
agricol.
Pe teritoriul comunei Gurasada mai există , în două localităţi, Ulieş şi Câmpuri
Surduc, două incinte ale fostelor C.A.P.- uri, în care în prezent nu se desfăşoară nici o
activitate.
Suprafeţele agricole (3411 ha) din perimetrul comunei sunt exploatate pe diverse
categorii de folosinţă:
• terenurile arabile (1740 ha) sunt cultivate in principal cu grâu, porumb si cartofi;
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•
•
•

păşunile (952 ha) sunt utilizate de crescătorii de animale;
fâneţele (715 ha) sunt folosite tot in scopul creşterii animalelor, ca surse de furaje.
livezi si pepiniere pomicole (4 ha)
:

Pe terenurile proprietate particulară se estimează a lucra un număr de cca. 500
persoane,o cifră exactă fiind greu de stabilit
Modul de folosinţă a terenului şi ponderea diferitelor categorii de folosinţă se prezintă
astfel:
Ha
%
Suprafaţă totală
9295
100,00
- Suprafaţă agricolă
3411
24,65
- din care:
Arabil
1740
51,01
Păşuni
952
27,91
Fâneţe
715
20,96
Livezi - vii
4
0,12
Suprafata agricola dupa modul de folosinta Suprafata
agricola totala(ha)-3411
Suprafata arabila
20.96%
Suprafata - livezi si
pepiniere pomicole
Suprafata - pasuni
51.01%

27.91%
0.12%

CULTURA PLANTELOR:
Suprafaţa cultivata cu grâu si secara
Suprafaţa cultivata cu porumb boabe
Suprafaţa cultivata cu cartofi
Suprafaţa cultivata cu legume
Altele

72
680
120
93
775
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Suprafata - finete

Modul de cultivare a terenului arabil

Suprafata cultivata cu griu
si secara

4%
45%

39%

Suprafata cultivata cu
porumb boabe
Suprafata cultivata cu
cartofi
Suprafata cultivata cu
legume

5%

7%

Altele

ZOOTEHNIA
Efective de animale – capete –
Anul
Prezent
1999
1998
1997
1996

Bovine
690
956
1050
1105
1370

Porcine
783
774
750
605
1088
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Ovine
594
682
650
650
782

Păsări
9649
6500
6000
9300
9000

Bovine
Porcine
Ovine
Păsări

Prezent

1999

1998

1997

Se observă o descreştere a efectivului de animale la bovine, porcine şi ovine, în
comparaţie cu anul1999, efectivul de păsări fiind însă în creştere, comparativ cu acelaşi
an.
Producţii animaliere:
Carne din sacrificări (tone)
Lapte de vaca si bivoliţa (hl)

440
20507
17

Lâna (kg)
Oua ( mii de buc.)

1700
1301

Silvicultura
Pe raza administrativă a comunei Gurasada, pădurile ocupă o suprafaţă de 5060 ha,
reprezentând 54,43% din suprafaţa totală a comunei.
Cele 5060 ha de pădure sunt atât în proprietate privată cât şi de stat.
Pădurile sunt administrate de Ocolul Silvic Ilia.
Exploatarea pădurilor se face de către agenţi privaţi.
Pe teritoriul localităţii Cărmăzăneşti se află o cabană silvică.
Serviciile şi comerţul
Activitatea ce a luat amploare în sectorul privat este comerţul atât alimentar cât şi
nealimentar, alimentaţie publică. Sectorul de servicii şi cel de comerţ sunt cele mai
reprezentative în dinamica economiei comunei Gurasada.
Pentru comerţul alimentar şi nealimentar există magazine mixte în satele comunei
Gurasada, şi o serie de unităţi particulare a micilor întreprinzători, care de altfel au
prestaţii şi în alimentaţia publică.
Serviciile sunt prezente prin unităţi de prestări servicii cu activitate de autoservice,
un atelier de reparaţii electrocasnice (SC Popa Company SNC – reparaţii auto)şi staţia de
distribuţie carburanţi Gurasada, patronată de SC. Petrom SA.
O oportunitate de dezvoltare în sectorul serviciilor sunt înfiinţarea unor ateliere
mecanice şi baze pentru utilaje agricole.
Transporturile şi reţeaua de acces
Circulaţia rutieră
Circulaţia rutieră în localitatea Gurasada se desfăşoară, o parte de-a lungul drumului
naţional DN 7 Deva-Arad, iar cea mai mare parte pe drumul comunal DC 155 între DN
7-Cărmăzăneşti-Dănuleşti cu o ramificaţie spre satul Vica pe drumul comunal DC 157.
• În Boiu de Jos circulaţia se desfăşoară DC 156.
• În localitatea Boiu de Sus circulaţia se desfăşoară pe DC 155
• În localitatea Cărmăzăneşti circulaţia se desfăşoară pe DC 155
• În localitatea Câmpuri de Sus circulaţia se desfăşoară pe DC 159
• În localitatea Câmpuri-Surduc circulaţia se desfăşoară pe DN 7
• În localitatea Dănuleşti circulaţia se desfăşoară pe DC 155
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• În localitatea Gothatea circulaţia se desfăşoară, în cea mai mare parte, pe DN 7, iar
spre localitatea Ulieş pe DC 154
• În localitatea Runcşor circulaţia se desfăşoară pe DC 158
• În localitatea Ulieş circulaţia se desfăşoară pe DC 154
• În localitatea Vica circulaţia se desfăşoară pe DC 157.
Circulaţia feroviară
Circulaţia feroviară din comuna Gurasada se desfăşoară pe linia dublă electrificată
Simeria-Arad.
Localitatea Gurasada dispune de o haltă ce se află la cca. 0,5 km faţă de drumul naţional.
O altă haltă care se află pe teritoriul comunei este în localitatea Câmpuri-Surduc.
Calea ferată sete principalul mijloc de legătură şi transport cu reşedinţa de judeţ şi cu
comunele învecinate.

Turismul
Mai degrabă un capăt de linie decât o localitate aşezată în centrul arterelor de
transport, Gurasada are un potenţial excelent în domeniul turismului. Posibilităţi
neexploatate dar de o reală atractivitate te aşteaptă la tot pasul. Biserica „Sf. Arhanghel
Mihail”, monument istoric datând din secolul al XIII-lea este prima atracţie şi cea mai
importantă pentru iubitorii de frumos, arhitectură şi istorie.
În comună există, în satul Boiu de Sus, o zonă carstică care se întinde de la
Cărmăzăneşti la Glodghileşti şi aparţine depozitelor neojurasice. În Boiu de Sus este o
rezervaţie naturală de vipere cu corn unică în Europa. Tot la Boiu de Sus există şi o
peşteră constituită din 27 de cavităţi naturale inventariate şi explorate între anii 1976 1978 de către speologi amatori de la Arad. Ele sunt reprezentate de 24 de peşteri şi 3
avene. Din totalul acestor cavităţi, doar 5 îndeplinesc lungimea de 1000 m şi un singur
aven trece de cota de 50 m. Se consideră că acest fenomen, deosebit de interesant, merită
a fi protejat şi deci este necesară trecerea lui pe Lista de monumente ale naturii în scopul
protejării lui, dar şi pentru a fi pus în valoare. Aceasta ar duce la dezvoltarea zonei din
punct de vedere turistic.
În satul Gurasada există un conac boieresc 'Klobosisky' cu un parc în suprafaţă de
cca 2,50 Ha care conţine arbori şi arbuşti rari ca: bambus, arbore lalea, pin canadian,
arborii şi arbuştii fiind inventariaţi de specialişti de la Parcul dendrologic Simeria.
În comună există 4 popasuri, 2 turistice - toate sunt la DN7, la două asigurându-se
şi cazare în căsuţe şi locuinţă de tip familial. La aceste popasuri se poate servi şi masa.
Pe teritoriul comunei Gurasada există o mică unitate de turism, Cabana Cristian,
care cuprinde un local de alimentaţie publică cu o capacitate de cca. 30 de locuri şi 20 de
locuri de cazare în căsuţe de câte 2 locuri.
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De câţiva ani a intrat în tradiţia comunei organizarea Zilei comunei Gurasada în
ultima duminică a lunii iulie, manifestarea cultural - sportivă fiind organizată în parcul
natural din satul Gurasada
Servicii publice
Gospodărirea apelor
Datorită stratificaţiei terenului , zonelor cu bentonită, în localitatea Gurasada pânză
freatică este bogată în minerale cu concentraţii mari, peste limita de potabilitate.
Singurele resurse de apă potabilă, care ar putea fi folosite în alimentarea cu apă a
localităţii este zona dealului Pleaşa, unde există izvoare de apă potabilă cu scurgere
continuă. Datorită faptului că localitatea se află pe malul Râului Mureş există şi pericolul
de inundabilitate cel puţin a terenurilor agricole, deoarece râul nu este îndiguit în această
zonă.
Localităţile Boiu de Jos şi Boiu de Sus sunt aşezate pe vale pârâului cu acelaşi nume Boiu, care are mai mulţi afluenţi. Datorită caracterului torenţial al acestor afluenţi se
impune regularizarea lor pe tot parcursul localităţilor.
Satul Cărmăzăneşti se află situat pe valea pârâului Gurasada. care are mai mulţi afluenţi.
Datorită caracterului torenţial al acestor afluenţi se impune regularizarea lor pe tot
parcursul localităţii.
Câmpuri de Sus este traversată de 3 pâraie, care au debite mici şi nu constituie surse de
inundabilitate.
Localitatea Câmpuri Surduc este situată în lunca înaltă a râului Mureş fiind traversată de
4 pâraie, care vin dinspre dealurile din partea de nord a localităţii şi se varsă în râul
Mureş. Datorită caracterului torenţial al acestor pâraie se impune regularizarea lor pe tot
parcursul localităţii.
Localitatea Dănuleşti este străbătută de pârâul cu acelaşi nume, care are mai mulţi
afluenţi. Datorită caracterului torenţial al acestor afluenţi se impune regularizarea lor pe
tot parcursul localităţii
Localitatea Gothatea este situată de-a lungul râului Mureş. La limita de vest a localităţii
trece şi pârâul Gurasada care are un caracter torenţial şi se impune regularizarea sa.
Localitatea Runcşor nu este traversată de văi importante şi nu există pericol de
inundabilitate.
Localitatea Ulieş este traversată de 2 văi, care au caracter torenţial şi se impune
regularizarea lor.
Localitatea Vica sete străbătută de Valea Vica care primeşte mai mulţi afluenţi. Atât
valea Vica , cât şi afluenţii săi, au caracter torenţial şi se impune regularizarea lor pe tot
parcursul localităţii.
Alimentarea cu apă
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Nici una din localităţile comunei nu dispune , în prezent, de un sistem centralizat
de alimentare cu apă , apa potabilă pentru oameni şi animale fiind asigurată din fântânile
proprii.
Canalizare
Canalizare menajeră. Apele uzate menajere nu sunt colectate centralizat în nici unul din
satele comunei, majoritatea gospodăriilor având closete uscate. De asemenea obiectivele
social-culturale, precum şi unele gospodării cu instalaţii sanitare interioare, au în prezent
fose septice pe care le curăţă (vidanjează) periodic.
Canalizarea pluvială. Apele meteorice se scurg sub formă de torenţi prin văile existente,
fiind captate de pâraie importante ce traversează localităţile şi care se varsă în râul Mureş.
La ploi intense, există zone cu gospodării parţial inundate. Doar drumul naţional DN 7
este amenajat cu rigole de scurgere.
Râul Mureş nu are amenajate diguri de protecţie şi apărare împotriva inundaţiilor.
Alimentarea cu energie electrică:
Alimentare cu energie electrică a consumatorilor electrici aferenţi localităţilor
Gurasada şi Gothatea se realizează din linia electrică aeriană de medie tensiune – 20 kV
Ilia – Zam.
În cele două localităţi se află două posturi de transformare aeriene, câte unul în fiecare
localitate, montate pe stâlpi de beton. Posturile de transformare sunt amplasate în centrul
de consum energetic P.T.A. 20/0,4 kV – 250 kVA, din care se realizează alimentarea cu
energie electrică de joasă tensiune a consumatorilor din cele două localităţi.
Cele două localităţi sunt în totalitate electrificate, toate căile de acces fiind prevăzute cu
reţea electrică aeriană de 0,4 kV.
Consumatorii electrici industriali din zonă sunt alimentaţi din linii şi posturi de
transformare proprii.
Localităţile Ulieş, Câmpuri Surduc, Câmpuri de Sus, Vica, Runcşor, Boiu de Jos, Boiu de
Sus, Cârmăzăneşti şi Dănuleşti sunt electrificate în proporţie de 100% şi sunt alimentate
cu energie electrică prin LEA 20kV. Trecerea de la medie la joasă tensiune se face prin
intermediul unor posturi de transformare aeriene.
Nu este asigurat iluminatul stradal în nici una dintre aceste localităţi.

Comunicaţii
Comuna Gurasada este cuprins în ansamblul de telefonie judeţean al Regiei
RomTelecom.
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În localitatea Gurasada, reşedinţa comunei cu acelaşi nume se află amplasat oficiul poştal
telefonic P.T.T.R. prevăzut cu o centrală telefonică PENTOMAT (centrală
semiautomată), cu un număr de 125 de posturi.
În localitatea Gurasada există 30 de posturi telefonice, iar în localitatea Gothatea 50 de
posturi.
Reţeaua telefonică este montată pe stâlpii reţelelor electrice de joasă tensiune din
localitate, având în mare majoritate trasee comune.
La nivel local există acoperire pentru operatorii de telefonie mobilă, precum şi conectare
la reţeaua de telefonie fixă. Sunt conectate doar trei sate dar există posibilitate de
extindere a acestei reţele. O altă gamă de servicii care se regăseşte la nivelul a trei sate
este televiziunea prin cablu. Din păcate, la nivelul comunei, lipseşte accesul la internet.
Investiţiile în această direcţie sunt de asemenea importante pentru dezvoltarea comunei.
Alimentarea cu căldură
Încălzirea locuinţelor din cele 11 localităţi ale comunei se face cu sobe, folosind
drept combustibil lemnul aflat din abundenţă în zonă.
În unele gospodării mai înstărite au fost instalate mini-centrale termice proprii care
funcţionează pe diferite tipuri de combustibil (lemn, cărbune, motorină).
Alimentarea cu gaze naturale
În prezent nu există alimentare cu gaze naturale în sistem centralizat la nivelul
comunei Gurasada.
Gospodărie comunală
În afară de cimitirele din localităţi , nu există alte dotări sau servicii de gospodărie
comunală, cum ar fi : platforme de colectare a gunoiului menajer sau a deşeurilor, puţuri
seci pentru animale moarte, captări şi rezervoare de apă, staţii de epurare, etc.
.Fond locativ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numărul gospodăriilor populaţiei
Numărul persoanelor care alcătuiesc gospodăriile populaţiei
Numărul camerelor de locuit (inclusiv din ULN)
Suprafaţa camerelor de locuit - mp (inclusiv din ULN)
Numărul locuinţelor - total (inclusiv ULN)
Numărul locuinţelor permanente
Numărul locuinţelor sezoniere
Numărul unităţilor locuite din necesitate (ULN)
Numărul gospodăriilor din locuinţele permanente
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- 713
- 1759
- 2034
- 31577
- 980
- 704
- 275
-1
- 711

• Numărul gospodăriilor din locuinţele sezoniere
• Numărul gospodăriilor din unităţile locuite din necesitate

-1
-1

NUMĂRUL LOCUINŢELOR PERMANENTE ŞI SEZONIERE DOTATE CU :
- apă în locuinţă
- 129
- canalizare din reţea
-1
- canalizare sistem propriu
- 128
- instalaţie electrică
- 897
- centrală termică
-2
- baie în locuinţă
- 111
- baie în afara locuinţei
- 10
- bucătărie în locuinţă
- 483
- bucătărie în afara locuinţei - 208
NUMĂRUL LOCUINŢELOR PERMANENTE ŞI SEZONIERE DUPĂ
FORMA DE PROPRIETATE
- privată
- 969
- de stat
-9
- a cultelor religioase
-1
NUMĂRUL LOCUINŢELOR PERMANENTE ŞI SEZONIERE
CU FORMA DE PROPRIETATE PRIVATĂ DOTATE CU :
- apă în locuinţă
- 129
- canalizare din reţea
-1
- canalizare sistem propriu
- 128
- instalaţie electrica
- 888
- centrală termică
-2
- baie în locuinţă
- 111
- baie în afara locuinţei
- 10
- bucătărie în locuinţă
- 474
- bucătărie în afara locuinţei - 208
NUMĂRUL LOCUINŢELOR PERMANENTE ŞI SEZONIERE
CU FORMA DE PROPRIETATE DE STAT DOTATE CU :
- instalaţie electrică
-8
- bucătărie în locuinţă
-8
NUMĂRUL LOCUINŢELOR PERMANENTE ŞI SEZONIERE
CU FORMA DE PROPRIETATE A CULTELOR RELIGIOASE DOTATE CU :
- instalaţie electrică
-1
- bucătărie în locuinţă

-1

Învăţământ şi educaţie
Situaţia infrastructurii educaţionale la nivelul comunei Gurasada se prezintă astfel:
• localitatea Gurasada - o şcoală generală I-VIII
- o grădiniţă
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• localitatea Câmpuri-Surduc - şcoală primară clasele I-IV
- o grădiniţă
Copii înscrişi în grădiniţe
Elevi înscrişi în învăţământ gimnazial
Elevi înscrişi în învăţământ primar

28
0
30

Situatia scolara

28
48%

30
52%

Elevi inscrisi in
invatamant gimnazial
Elevi inscrisi in
invatamant primar

0
0%

Populatia de 10 ani si peste, dupa nivelul scolii
absolvite
Superior de lunga
durata
Superior de scurta
durata

2.21%
0.06%
0.18%
24.21%

1.20%
6.28%

16.98%

Postliceal si de
maistri
Liceal
Profesional si de
ucenici
Secundar inferior
(gimnazial)
Primar

36.64%

Copii inscrisi in gradinite

12.25%

Din totalul populaţiei de 10 ani
şi peste, 32,82% din populaţie a
absolvit o formă de învăţământ,
superior de lungă durată (2,21%),
superior de scurtă durată (0,18%),
postliceal sau de maiştri (1,20%),
liceal (16,98%) sau profesional şi de
ucenici (12,25%). Restul de 67,18%
reprezintă persoane cu studii
gimnaziale
(36,64%),
primare
(24,21%), fără studii (6,28%) şi cu
şcoală nedeclarată (0,06%).

Fara scoala absolvita
Scoala absolvita
nedaclarata

REŢEAUA DE CĂMINE CULTURALE:
Pe teritoriul comunei există 11 cămine culturale ce totalizează 1190 de locuri:
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¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

Gurasada – 150 locuri
Boiu de Jos – 100 locuri
Boiu de Sus – 100 locuri
Cărmăzăneşti – 100 locuri
Câmpuri de Sus – 100 locuri
Câmpuri-Surduc – 100 locuri
Dănuleşti – 100 locuri
Gothatea – 140 locuri
Runcşor – 100 locuri
Ulieş – 100 locuri
Vica – 100 locuri.
BIBLIOTECA

Biblioteca funcţionează în clădirea căminului cultural din Gurasada. Dispune de un
fond de carte de 12.100 volume.
RELIGIE
Situaţia lăcaşelor de cult se prezintă astfel:
¾ Gurasada – Biserică ortodoxă de piatră, monument istoric, datată din 1292
¾ Boiu de Jos – Biserică ortodoxă din lemn, monument de arhitectură, sec. XVIII
¾ Boiu de Sus – Biserică ortodoxă
¾ Cărmăzăneşti – Biserică ortodoxă, monument de arhitectură, sec. XVIII
¾ Câmpuri de Sus – Biserică ortodoxă
¾ Câmpuri-Surduc – Biserică ortodoxă
Biserică penticostală (casă de rugăciuni)
Biserică adventistă
¾ Gothatea – Biserică ortodoxă din lemn, monument de arhitectură, sec. XVIII
¾ Dănuleşti – Biserică ortodoxă, monument de arhitectură, sec. XVIII
¾ Runcşor – Biserică ortodoxă din lemn, monument de arhitectură sec. XVIII
Biserică penticostală
¾ Ulieş – Biserică ortodoxă
¾ Vica – Biserică ortodoxă (distrusă prin incendiere)

ACTIVITĂŢI CULTURAL-EDUCATIVE
 Ruga tradiţională, campionatul de vară de fotbal, spectacol folcloric ce se
organizează în ultima duminică a lunii iulie a fiecărui an, cu participarea unor
solişti consacraţi din ţară
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 Festivalul obiceiurilor de iarnă, ce se organizează cu ocazia sărbătorilor de iarnă,
prin colinzi şi serbări ce se desfăşoară cu concursul copiilor de la şcoala generală
din Gurasada şi din celelalte sate.
Sănătate
Comuna dispune de un dispensar uman aflat în localitatea Gurasada, un medic şi
un cadru mediu
Mediul înconjurător
Pe teritoriul administrativ al comunei Gurasada există o singură sursă de poluare
mai importantă, aceasta este SC Bentocalcar SA, dar care are autorizaţie de mediu,
aceasta însemnând că pulberile emise în atmosferă se înscriu în limitele admise.
Nici unul dintre fostele CAP – uri nu mai funcţionează în prezent, iar micile unităţi
industriale de mică producţie, nu constituie surse de poluare majore, fiecare având aviz şi
acorduri de funcţionare de la Agenţia de Mediu.
O problemă ce trebuie rezolvată este amenajarea unei platforme de gunoi şi dotarea ei cu
un puţ pentru incinerarea animalelor.
O sursă de poluare care există şi care nu poate fi eliminată este DN 7. Principalele
noxe generate de trafic sunt: zgomotul, vibraţiile, poluarea aerului şi a apelor de
suprafaţă, etc.
Protecţia aerului
În comuna Gurasada, calitatea aerului nu este urmărită prin puncte de recoltare
pentru determinarea sistematică a indicatorilor practicaţi în plen regional, respectiv
dioxid de sulf, dioxid de azot, amoniac, pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile,
deoarece în zonă nu există surse semnificative de poluare a aerului care să justifice o
reţea de supraveghere a calităţii aerului. Menţionăm, de asemenea, că nu s-au înregistrat
poluări accidentale sau accidente majore de mediu pe teritoriul comunei Gurasada.
Calitatea aerului în zonele protejate este reglementată prin STAS 12574-87 „Aer în
zonele protejate” şi care stabileşte concentraţiile maxime admisibile ale unor substanţe în
aerul zonelor protejate, modificat şi completat de Ordinul MAPM nr. 592/2002 privind
stabilirea valorii de prag pentru anumiţi indicatori.

Protecţia naturii
Pe teritoriul comunei Gurasada se află rezervaţia naturală “Calcarele de la Boiu de
Sus ” inclusă reţelei naţionale de arii protejate; este o rezervaţie de tip mixt (botanic
pentru protecţia unor specii rare, vulnerabile, endemice de floră sălbatică foarte bine
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conservate pe substratul calcaros, zoologic pentru protecţia unor specii de chiroptere şi
reptile, speologic – pentru protecţia peşterilor).
24% din suprafaţa comunei Gurasada este inclusă în situl Defileul Mureşului
Inferior, care se află, conform ordinului MMDD nr. 776/2007, pe lista propunerilor
României pentru reţeaua ecologică Natura 2000 (situri pentru protecţia unor habitate şi
specii de floră şi faună de interes comunitar: păduri balcano – panonice de cer şi gorun, 6
specii de lilieci, 2 specii de amfibieni şi o specie de nevertebrate).
Situaţia Socială
Statut economic populatie

833
47%

950
53%

Populatia ACTIVA
Populatia INACTIVA

Un procent de 53 % din totalul populaţiei comunei este populaţie inactivă.
Populatie inactiva

99
10%

99
10%

2
0%

6
1%

Elevi/studenti

174
18%

Pensionari
Casnice
Intretinute de alte
persoane
Intretinute de stat sau de
organizatii private
Persoane cu alta situatie
economica (chirii ..)

570
61%

Din totalul populaţiei inactive, ponderea cea mai mare o reprezintă pensionarii
(61%) şi elevii (18%).
Şomajul
Rata şomajului este de 11,28%, raportată la populaţia activă şi numărul de
şomeri (noiembrie 2006).
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Şomeri in căutarea altui loc de munca
Şomeri in căutarea primului loc de munca

63
31

Situaţia şomajului este reflectată în imaginea de mai jos:
Somajul

31
33%

Someri in cautarea
altui loc de munca

63
67%

Someri in cautarea
primului loc de munca

Situaţia salariaţilor pe domenii de activitate este prezentată în graficul de mai jos:
Structura salariatilor
total- 260 salariati (nr. mediu)
Agricultura,silvicultura,vanat
Industrie extractiva
Industria prelucratoare
Energie electrica si term,gaze si apa
Constructii
Comert
Transport,depozitare,posta si comunicatii
Activitati financiare
Administratie publica
Invatamant
Sanatate si asistenta sociala
Hoteluri si restaurante
Alte activitati de servicii collective, sociale si personale

6%

3%

3%

3%

11%

5%

11%

0%

21%

13%
11%

6%

7%

II. ANALIZA SWOT
SWOT Factori pozitivi
Factori Puncte tari:

Factori negativi
Puncte slabe:
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interni
ECONOMIA ŞI MEDIUL DE
AFACERI

ECONOMIA ŞI MEDIUL DE
AFACERI
• Acces la DN 7 Deva-Arad
• Acces la linia ferată DevaAbrud-Gothatea-Gurasada
• poziţie geografică favorabilă
• apropierea faţă de oraşul Deva
• forţă de muncă calificată şi
disponibilă
• Existenţa în zonă a zăcămintelor
de calcar şi bentonită
• Existenţa în zonă a 2 unităţi
destul de mari în domeniul
industriei prelucrătoare: SC.
Bega Minerale şi SC Hauweling
SRL
• Existenţa în zonă a câtorva
unităţi, asociaţii familiale şi
persoane fizice autorizate care
prestează activităţi în domeniile
de comerţ şi servicii
• Sectorul de servicii şi comerţ
este destul de bine reprezentat
• Existenţa unei benzinării
patronată de SC. Petrom SA.
• există o mică unitate de
prelucrare a lemnului
• resurse ale solului şi
subsolului(calcar, bentonită)
bogate în această zonă

• accesul dificil al IMM-urilor şi
producătorilor agricoli la sursele
de finanţare
• insuficienta dezvoltare a
parteneriatului public-privat
• accesul dificil al IMM-urilor la
sursele de finanţare
• politici manageriale slab
dezvoltate la nivelul IMM-urilor
• posibilitate redusă de cofinanţare
de la bugetul local a proiectelor
• acces dificil la informaţie în
domeniul afacerilor
• lipsa unor spaţii adecvate pentru
unităţile de prestări servicii
• nivel redus de investiţii în IMM
• număr redus de IMM uri /
microîntreprinderi de interes
local;
• spirit antreprenorial slab
dezvoltat.
• locuri de munca insuficiente
• iniţiative antreprenoriale slab
dezvoltate
• acces dificil la sistemele de
creditare
• slaba valorificare a resurselor
naturale si a materiilor prime din
mediul rural

INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU INFRASTRUCTURĂ
ÎNCONJURĂTOR
ÎNCONJURĂTOR
• Toate satele componente ale

ŞI

MEDIU

• Număr mare de drumuri publice
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•
•
•
•
•
•
•

comunei Gurasada sunt
racordate la sistemul energetic
naţional
Drumuri Comunale asfaltate în
satele Gothatea, Gurasada şi
Câmpuri Surduc
Drum judeţean GurasadaDănuleşti, asfaltat parţial
Iluminat public stradal în satele
Gurasada şi Gothatea
Reţea de drumuri locale şi
forestiere destul de bine
dezvoltată
Reţea hidrologică bine
reprezentată
existenta tradiţiilor si bio diversităţii bine conservate
Pe teritoriul comunei Gurasada
se află rezervaţia naturală
“Calcarele de la Boiu de Sus ”
inclusă reţelei naţionale de arii
protejate.

AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE
RURALĂ ŞI TURISM
• forma de relief corespunzătoare
dezvoltării agriculturii, creşterii
animalelor şi agroturismului
• pomicultura şi creşterea
animalelor sunt destul de bine
reprezentate în această zonă
• În satul Gurasada există un
conac boieresc 'Klobosisky' cu
un parc în suprafaţă de cca 2,50
Ha care conţine arbori şi arbuşti
rari ca: bambus, arbore lalea, pin
canadian
• la Boiu de Sus există şi o peşteră
constituită din 27 de cavităţi
naturale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nemodernizate
Drum judeţean GurasadaDănuleşti, neasfaltat în totalitate
Lipsa gazului, a apei şi
canalizării în sistem centralizat
investiţii reduse în sectorul
infrastructurii
neexploatarea corespunzătoare a
agroturismului şi a rezervaţiei
din Boiu de Sus
infrastructura slab dezvoltata
gestionarea deficitară a
deşeurilor
număr mic de posturi publice de
telefonie fixă
lipsa unei platforme de gunoi
lipsa unui depozit ecologic al
gunoiului la nivel local
zonă predispusă la
inundaţii(Gothatea, Gurasada,
Câmpuri Surduc)

AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE
RURALĂ ŞI TURISM
• acces greoi la sursele de
finanţare
• practicarea agriculturii de
subzistenţă
• lipsa de fonduri private pentru
dotarea cu maşini şi utilaje
agricole
• slabă organizare a formelor
asociative de exploatare a
terenului
• nu există formare profesională
pentru sectorul turism;
• lipsa mijloacelor de lucru;
• greutatea obţinerii fondurilor
necesare înfiinţării exploataţiilor

• potenţial turistic mare
• zonă atractivă din punct de
vedere turistic şi peisagistic.
• Existenţa pensiunilor turistice
• Existenţa cabanei Cristian

•
•
•
•
•

SOCIAL ŞI RESURSE UMANE

agricole;
lipsa consilierii în obţinerea
fondurilor europene pentru
agricultură şi dezvoltare rurală
lipsa strategiilor locale de
dezvoltare turistica.
potenţial turistic nevalorificat
corespunzător
număr redus de unităţi de cazare
turistice
infrastructură de acces şi utilităţi
(apă, canalizare, gaz) inexistentă
sau slab dezvoltată.

SOCIAL ŞI RESURSE UMANE

• Existenţa unui cabinet medical
în localitatea Gurasada
• distribuţia echilibrată a
populaţiei după sexe
• forţă de muncă bine calificată şi
instruită.
• existenta forţei de munca, în
special tineri si femei disponibili
sa dezvolte activităţi economice
neagricole
• tineri care doresc să se
perfecţioneze în anumite
domenii specifice
• administraţia publică locală
asigură fonduri pentru protecţie
socială
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• scăderea natalităţii
• lipsa unui cabinet stomatologic
• lipsa surselor adecvate de
informare prin internet
• număr destul de mare de şomeri
• buget local cu resurse reduse
• ponderea destul de crescută a
populaţiei inactive 53%
• inexistenta unui serviciu social
de îngrijire la domiciliu a
persoanelor vârstnice
• procent ridicat de persoane
vârstnice cu venituri reduse
• lipsa unor unităţi care să
furnizeze servicii sociale pentru
persoane vârstnice
• lipsa cunoştinţelor specifice
pentru dezvoltarea afacerilor si
crearea de noi locuri de munca;
• investiţii scăzute în resursele
umane;
• fluctuaţia populaţiei bine
pregătite înspre alte zone.
• implicarea insuficientă a
societăţii civile şi a bisericii în

rezolvarea problemelor sociale
comunitare

EDUCATIE, CULTURA SI SPORT

EDUCATIE, CULTURA SI SPORT

• baza materială insuficientă sau
• Pe teritoriul comunei există 11
cămine culturale
uzată fizic şi depăşită tehnic în
unităţile de învăţământ
• Existenţa a două grădiniţe si a
două unităţi de învăţământ
• implicare redusă a cetăţenilor la
gimnazial
şi
primar
în
viaţa asociativă
localităţile
aparţinătoare
• Număr mic de şcolari şi
Gurasada şi Câmpuri Surduc
preşcolari
• Existenţa unei biblioteci în
• lipsa unor programe/activităţi de
Gurasada cu peste 12.000 de
angrenare a comunităţii locale în
volume
rezolvarea unor probleme ale
comunităţii şi luarea deciziilor.
• resurse umane cu nivel ridicat de
calificare
si
experienţa
• nivel scăzut de instruire a
profesională
populaţiei rurale
• existenţa de lăcaşe de cult în
• infrastructură de comunicaţii
toate localităţile aparţinătoare
insuficientă privind accesarea
comunei Gurasada
surselor de informare prin
• existenţa a trei terenuri de sport
internet.
în localităţile Gurasada,
Gothatea şi Câmpuri Surduc
Factori Oportunităţi:
Ameninţări (Riscuri/Pericole):
externi
ECONOMIA ŞI MEDIUL DE
ECONOMIA ŞI MEDIUL DE
AFACERI
AFACERI
• infrastructura de afaceri
finanţată prin fonduri structurale
poate impulsiona dezvoltarea
economică a comunei.
• dezvoltare sector privat
• existenţa unor posibilităţi
viitoare de sprijin financiar prin
subvenţii
• dezvoltarea în continuare a
sectoarelor de comerţ şi servicii;
• creşterea
numărului
de
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• adaptabilitatea greoaie a
agenţilor economici la normele
impuse de U.E.
• resurse insuficiente puse la
dispoziţia autorităţilor locale
pentru finanţarea unor proiecte
majore
• emigrarea forţei de munca în
statele UE
• dezvoltarea economiei subterane
• capacitate redusă a agenţilor

investitori – crearea de noi
locuri de muncă – creşterea
productivităţii economice a
localităţii.
• existenta unor materii prime si
resurse naturale ce pot fi
valorificate prin crearea valorii
adăugate.
• posibilitatea
atragerii
unor
resurse la bugetul local (resurse
guvernamentale,
fonduri
structurale de dezvoltare, resurse
private
• atragere investitori, forţa de
munca ieftina

economici de a se adapta la
condiţiile de calitate impuse de UE
• neadaptarea
infrastructurii
mediului de afaceri la cererea
existentă.

INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU
INFRASTRUCTURĂ ŞI MEDIU ÎNCONJURĂTOR
ÎNCONJURĂTOR
• poluarea râului Mureş
• imposibilitatea asigurării
• conştientizarea populaţiei
susţinerii financiare în toate
privind necesitatea protejării
domeniile infrastructurii
mediului - Ecologizarea zonei
• educaţie ecologică insuficientă şi
• obţinerea de fonduri pentru
superficială
realizarea unei staţii de epurare a
• investiţii scăzute în domeniul
apei
mediului.
• accesarea fondurilor structurale
pentru reţele de apă şi
• Absorţia redusă de fonduri
externe pentru dezvoltarea
canalizare în satele aparţinătoare
infrastructurii
comunei Gurasada.
• Realizarea alimentării cu apă
pentru localităţile din comuna
Gurasada
• Reţele de apă şi canalizare în
toate satele comunei.
• Înfiinţarea şi realizarea
distribuţiei de gaz metan în
satele comunei Gurasada
• Realizarea iluminatului public
stradal în roate localităţile
comunei
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• Realizarea unei platforme
ecologice pentru deşeuri şi
resturi menajere la Gurasada
• Îmbunătăţirea iluminatului
public în toate satele comunei.
AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE
RURALĂ ŞI TURISM
• posibilitatea realizării unor
ferme zootehnice prin accesarea
de fonduri europene
• zone cu potenţial turistic
neexploatat pentru dezvoltarea
agroturismului
• introducerea apei curente în
localitatea - Gurasada şi satele
aparţinătoare
• atragerea de investitori
• dezvoltarea sectorului privat
• existenţa unui potenţial de
investiţii
în
dezvoltarea
agriculturii
• potenţial piscicol
• posibilitatea dezvoltării
microfermelor în mediul rural.
• posibilitatea realizării de culturi
ecologice
• diversificarea şi dezvoltarea
activităţilor economice în
mediul rural;
• sprijinirea
construirii
infrastructurii aferente formelor
asociative;
• încurajarea
asocierii
şi
sprijinirea
înfiinţării
de
exploataţii
pentru
culturi
alternative şi ecologice;
• creşterea
competitivităţii
sectorului agricol prin sprijinirea
tinerilor fermieri în dezvoltarea
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AGRICULTURĂ, DEZVOLTARE
RURALĂ ŞI TURISM
• nesiguranţa valorificării
produselor agroalimentare
• scăderea numărului de animale
şi a interesului creşterii acestora
datorită modului de valorificare
defectuos şi a preţului scăzut
• concurenţa cu mari producători
agricoli
• zone inundabile de-a lungul
albiei Mureşului.
• lipsa informaţiilor privind
obţinerea de fonduri europene în
domeniul agriculturii, dezvoltării
rurale şi turismului
• competitivitate pe piaţa de
desfacere a produselor din partea
altor producători din alte
localităţi şi zone ale ţării.
• lipsa publicităţii locurilor cu
potenţial turistic mare.
• competitivitate cu alte localităţi
care deţin potenţial turistic.

•
•
•
•

afacerilor;
crearea, dezvoltarea unităţilor
agricole de producţie şi
prelucrare.
amenajarea pensiunilor rurale
familiale;
practicarea turismului sportiv
dezvoltarea parteneriatului
şcoală, mediu de afaceri turistic.
SOCIAL ŞI RESURSE UMANE

SOCIAL ŞI RESURSE UMANE
• înfiinţarea de mici intreprinderi,
ferme şi micro - ferme pentru
atragerea forţei de muncă
• protejarea micilor ateliere pentru
atragerea forţei de muncă
• noi surse de investiţii , inclusiv
fondurile structurale
• dezvoltarea sectorului IMMurilor si crearea de noi locuri de
munca
• forţa de muncă ieftină,
disponibila , cu calificare
satisfăcătoare
• posibilitatea
dezvoltării
de
programe de integrare pe piaţa
muncii
prin
reconversie
profesională;

• depopularea comunei prin
migrarea populaţiei spre alte
zone din tară sau în străinătate
pentru căutarea unui loc de
muncă
• scăderea natalităţii, îmbătrânirea
populaţiei
• lipsa de preocupare pentru
recalificări
• fluctuaţie mică a personalului
spre alte domenii de activitate;
• migraţia forţei de muncă
calificată şi mai ales înalt
calificată către alte localităţi din
judeţ, alte zone ale ţării şi către
ţările membre UE.

EDUCATIE, CULTURA SI SPORT

EDUCATIE, CULTURA SI SPORT

• dotarea corespunzătoare a
şcolilor din comună
• conectare la internet
• amenajare de parcuri de joacă
pentru copii de la sate
• organizarea de întreceri sportive
la nivel local
• organizarea de concursuri

• număr mic de copii în clasele I –
VIII. Există riscul ca cele două
şcoli existente să fie închise
datorită numărului mic de elevi
• migrarea populaţiei tinere spre
alte zone
• îmbătrânirea populaţiei
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•
•
•
•

•

•
•

cultural-educative pentru elevi si
tineri
afirmarea tinerelor talente în
diferite domenii artistice şi
sportive
posibilitatea accesării de fonduri
pentru dezvoltarea educaţiei,
culturii şi sportului în comună.
realizarea de investiţii pentru
desfăşurarea activităţilor de
educaţie, cultură şi sport.
atragerea cetăţenilor la viaţa
asociativă prin participarea în
luarea deciziilor la nivelul
comunităţii, participarea la
elaborarea unor politicii de
interes public;
elaborarea unui cadru organizat
prin care cetăţenii să se implice
în activităţile şi rezolvarea
problemelor de interes
comunitar.
îmbunătăţirea
standardelor
educaţionale ale populaţiei
Modernizarea şi amenajarea
căminelor culturale existente în
sate
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III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
III.1 Parteneriatul
În vederea elaborării strategiei, a fost constituit Comitetul de Dezvoltare Strategică
al Comunei Gurasada, având la bază principiul democraţiei, al liberei asocieri, al
iniţiativei şi al dreptului de exprimare a opiniei. Acest grup de lucru este format din
reprezentanţi ai Primăriei comunei Gurasada, instituţii locale, IMM-uri, organizaţii
neguvernamentale şi persoane fizice care au dorit să-şi aducă contribuţia la elaborarea
acestei lucrări şi care au în vedere un spectru larg de interese ale comunităţii locale.
III.2 Viziunea şi obiectivele strategiei
VIZIUNE:
COMUNA GURASADA - SPAŢIU RURAL CU TRADIŢII ŞI CU O ECONOMIE
ECHILIBRATĂ
OBIECTIV GENERAL:
Obiectivul general al strategiei este de a creşte atractivitatea zonei şi
competitivitatea sectoarelor agricol, industrial, forestier, comerţ şi servicii a calităţii
vieţii si diversificarea activităţilor economice prin:
9 crearea, îmbunătăţirea si diversificarea infrastructurii turistice, a facilităţilor şi
atracţiilor turistice;
9 crearea unei nişe pentru dezvoltarea sectorului industrial în comună;
9 dezvoltarea turismului şi agroturismului rural şi promovarea antreprenoriatului.
9 sprijinirea activităţilor economice non-agricole;
9 aducerea infrastructurii la standarde europene;
9 dezvoltarea resurselor umane şi a mediului de afaceri;
9 dezvoltarea integrata a satelor în vederea dezvoltării durabile;
9 creşterea veniturilor adiţionale ale fermelor de subzistenta si semi-subzistenta
9 din activităţi non-agricole;
9 crearea de locuri de muncă în mediul rural;
9 limitarea depopulării spaţiului rural;
9 crearea de servicii pentru populaţia rurală;
9 dezvoltarea şi modernizarea serviciilor publice, asigurarea cu servicii de
gospodărie comunală în sistem centralizat ( apă, canalizare, salubrizarea
localităţilor );
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III.3 Domenii majore de intervenţie
III.3.1 Infrastructură şi mediu înconjurător
Scopul acestei intervenţii este de a îmbunătăţi calitatea infrastructurii şi a calităţii
mediului înconjurător prin modernizarea sau extinderea drumurilor, reţelelor de apă şi
canalizare, amenajarea clădirilor existente, iluminatului public, investiţii în colectarea
deşeurilor menajere şi industriale, protejarea comunităţii de riscurilor naturale, precum şi
activităţi de conştientizare a locuitorilor cu privire la importanţa păstrării curate a
mediului în care trăiesc.
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III.3.1.1 Infrastructură şi mediu înconjurător - proiecte propuse:
Nr.
crt.

Titlul proiectului

Obiective
generale/specifice

Activităţi principale

1.

Alimentare cu
apa potabila a
localităţilor
Gurasada,
Gothatea şi
Câmpuri Surduc

Scopul principal al
acestui proiect este
satisfacerea
cerinţelor de
consum al apei şi
exigenţelor de
calitate impuse de
normele interne şi
europene în
vigoare, pentru
locuitorii satelor
Gurasada,
Gothatea şi
Câmpuri Surduc
Obiective:
- asigurarea cu apă
potabilă pentru
îmbunătăţirea
nivelului de trai
social şi economic
al populaţiei din
cele 3 sate
- extinderea
activităţii de
distribuire a apei
potabile, activitate
care aduce venituri
la bugetul comunei
Gurasada
- asigurarea unui
grad de contorizare
de 100% a apei
consumate prin
montarea de

Proiectul propune
alimentarea cu apă a
satelor Gurasada,
Gothatea şi Câmpuri
Surduc
1. SF şi Proiect Tehnic
elaborate
2. Licitaţie, atribuire
contract de achiziţie
publică lucrări:

Rezultate
obţinute
(cuantificabile)
- Reţea extinsă şi
funcţională de
apă potabilă în
satele Gurasada,
Gothatea şi
Câmpuri Surduc
- cerinţe
satisfăcute ale
locuitorilor privind
accesul la reţeaua
de apă potabilă

Vor fi demarate
următoarele lucrări
principale de
construcţii şi instalaţii:
- lucrări de captare şi
aducţiune a apei
- realizare rezervorul
de apă de 100 mc şi
reţeaua de distribuţie.

Beneficiari

Instituţia
responsabilă

Parteneri

- Primăria
comunei
Gurasada
-Comunitatea
locală din
Gurasada,
Gothatea şi
Câmpuri Surduc
Societatea/societ
ăţile contractate
pentru realizarea
lucrării

Primăria
comunei
Gurasada

Lucrarea
este
contractată

Durata
proiectul
ui
2007 2008

Buget/Surse
de finanţare
Total
General:
894.105
Euro
Fondul
Naţional,
Guvernul
României,
Ordonanţa
7/2006,
privind
instituirea
Programului
de
dezvoltare a
infrastructurii
din spaţiul
rural
Programul
Operaţional
de Mediu
(POS Mediu)

- conducte de
aducţiune
- staţie de clorinare
- reţea de distribuţie
- contorizarea
consumului de apă
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apometre
- dotarea reţelelor
cu vane, hidranţi
de incendiu,
manometre, etc.
- executarea
lucrărilor cu
tehnologii şi
materiale care să
asigure o durată
de viaţă mai mare
a sistemului de apă
2.

Canalizare, staţii
de epurare a
apei în
localităţile
Gurasada,
Gothatea şi
Câmpuri Surduc

- Construcţia
modernizarea
infrastructurii
apa/apa uzata

si

Realizarea
canalizării
menajere
şi
pluviale pe zone a
comunei Gurasada
după
cum
urmează:
1.
canalizare
pluviala
şi
menajeră
2.
staţie
de
pompare ape uzate
3. staţie de epurare

SF finalizat şi aprobat
Elaborare proiect
tehnic
Proiect Tehnic va
cuprinde inclusiv:
Descrierea lucrărilor
Caiete de sarcini
pentru execuţia
lucrărilor,
Listele cu cantităţile de
lucrări pentru ofertanţi
Listele cu cantităţile de
lucrări si evaluarea
valorica a lucrărilor,
numai pentru
autoritatea
contractantă
Graficele de eşalonare
a lucrărilor
Proiect pentru
obţinerea autorizaţiei
de construire;
Detalii de execuţie,
piese scrise şi
desenate

- Reţea finalizată
de
canalizare
menajeră
şi
pluviale
a
comunei
,
localităţile
Gurasada,
Gothatea
şi
Câmpuri Surduc
îmbunătăţirea
calităţii
vieţii
comunităţii;
- realizarea unei
dezvoltări locale
echilibrate;
- crearea unui
mediu
favorabil
pentru
desfăşurarea
economico
–
socială în zonă.
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- Primăria
comunei
Gurasada
- Comunitatea
locală din zona
afectată de
proiect
Societatea/societ
ăţile contractate
pentru realizarea
lucrării

Primăria
comunei
Gurasada

Lucrarea
va fi
contractată

2008 –
2010

Total
General:
1.973.314
Euro
Fondul
Naţional,
Guvernul
României
Buget Local
Fonduri
Structurale –
UE
(POS Mediu)

2. Licitaţie achiziţie
lucrări, contractare
ofertant/consorţiu
3. Demararea lucrărilor
conform S.F. şi a
proiectelor tehnice
Obiectivul 1. canalizare pluviala şi
menajeră, comuna
Gurasada
Obiectivul 2. - staţie
de pompare ape
uzate
Executarea unei staţii
de pompare ape uzate
menajere în satul
reşedinţă de comună
Gurasada, staţie care
va prelua apele uzate
colectate şi le va
pompa în colectorul
principal ce merge la
staţia de epurare.
Obiectivul 3. - staţie
de epurare, prin
realizarea următoarelor
obiective tehnologice:
decantoare radiale
primare, paturi de
uscare a nămolului
Un deversor la intrarea
în staţie de epurare
pentru deversarea
apelor pluviale în
timpul ploilor;
Un grătar existent
pentru reţinerea
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corpurilor mari care se
menţine.
Staţie de clorinare
Debitmetru la ieşirea
din staţie – existent;
etc.
3.

Construcţia
reţelei publice
locale de
alimentare cu
gaz în toate
satele din
comuna
Gurasada,
judeţul
Hunedoara,

Infrastructura
rurală dezvoltată şi
modernizată
cu
acces la gaz metan

Realizare Studiu de
Fezabilitate şi Proiect
Tehnic
Licitaţie de achiziţie
lucrări publice
Organizare şantier,
demarare lucrări de
branşament, etc.

Satele
aparţinătoare
comunei
Gurasada
branşate la reţelei
publice locale de
alimentare cu
gaz.

Locuitorii satelor
comunei
Gurasada

Primăria
comunei
Gurasada

Lucrarea
va fi
contractată

2010 2013

Furnizorii
lucrărilor

Total
General:
2.000.000
Euro
Fondul
Naţional,
Guvernul
României
Fonduri
Structurale UE

4.

Modernizare/
Reabilitare
drumuri
comunale
(străzi
secundare) din
comuna
Gurasada
(satele
aparţinătoare)

- Facilitarea
accesului pietonal,
al vehiculelor şi
autovehiculelor în
localităţile comunei
Gurasada
- Dezvoltarea
infrastructura de
transport
- Crearea si
modernizarea
infrastructurii rurale

- Elaborare Studii de
fezabilitate/proiecte
tehnice pentru
amenajare/reabilitarea
drumuri comunale şi
străzi secundare
nemodernizate din
satele aparţinătoare
comunei Gurasada:
- Atribuire contract de
achiziţie publică, lucrări
- Demararea lucrărilor
conform contractelor
de achiziţii publice
încheiate.

- drumuri
comunale, străzi
secundare
amenajate/reabilit
ate
- acces facilitat la
reţeaua de
drumuri în
comuna
Gurasada
- infrastructură de
transport
dezvoltată
- Îmbunătăţirea
imaginii comunei
si calităţii
carosabilului

- modernizarea
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Locuitorii comunei
Gurasada

Primăria
Gurasada

Lucrarea
va fi
contractată

2007 2013

Total
General
estimativ:
2.500.000
Euro
Buget Local
Fonduri
structurale

drumurilor comunale si
din interiorul comunei,
a celor
vicinale, a străzilor, a
drumurilor locale
- Întreţinere şi
reabilitare periodică
străzi ce necesita
renovare
5.

6.

Sistem
informatic
integrat Primăria
Gurasada

Reactulizare
Plan Urbanistic
General al
comunei
Gurasada

Dezvoltarea
capacităţii Primăriei
comunei
Gurasada, prin
lucrări de
infrastructură şi
dotare logistică

Dezvoltare
infrastructura

- Elaborare Studii de
fezabilitate
- atribuire contract de
achiziţii bunuri şi
servicii
demarare proiect
- dotarea cu
echipamente IT şi alte
componente,
echipamente,
instrumente pentru
asigurarea unei
activităţi eficiente la
nivel local – în general,
în particular la nivelul
serviciilor publice.
- introducerea unei
conexiuni la internet de
mare viteză prin fibră
optică
- amenajarea reţelei
locale de calculatoare
(LAN) , conectată la
serverul principal
Reactulizare PUG, în
funcţie de direcţiile de
dezvoltare a comunei
Gurasada

- Spaţiu modern,
amenajat şi dotat
logistic la
standarde
- capacitate
dezvoltată a
sediului Primăriei
comunei
Gurasada
- acces facilitat al
aparatului propriu
şi al cetăţenilor la
serviciile din
cadrul Primăriei
- acces la resurse
prin intermediul
internetului

Primăria comunei
Gurasada
Comunitatea
locală
Furnizorii de
lucrări , bunuri şi
servicii

Îmbunătăţirea
calităţii vieţii
locuitorilor

Comuna
Gurasada

Primăria
Gurasada

-

2008 2010

Total
General:
50.000 Euro
Buget local
Fonduri
structurale
Fondul de
modernizare
pentru
dezvoltarea
administraţiei
la nivel local.

Gurasada
Primăria

2007 –
2009

Total
General:
10.000 Euro
Buget local
Fonduri
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7.

8.

Regularizarea
cursului râului
Mureş teritoriul
comunei
Gurasada

Regularizarea şi
amenajarea
pârâului
Gurasada

Reducerea
eroziunii malurilor,
protecţia terenurilor
agricole

Reducerea
eroziunii malurilor,
protecţia terenurilor
agricole împotriva
inundaţiilor

Elaborare studiu de
fezabilitate
Realizare dig de
apărare din pământ pe
malurile Mureş şi
realizare sistem de
pinteni in zonele
expuse eroziunii.
- Lucrări de canalizare,
decolmatare şi
ecologizare

Elaborare studiu de
fezabilitate
Realizare dig de
apărare din pământ pe
malurile pârâului
Lucrări de canalizare,
decolmatare

Menţinerea albiei
actuale a râului
Mureş

populaţia din
zona

Primăria
Gurasada si
Regia Apele
Române

Regia
Apele
Romane

2008 2010

Amenajarea
complexă a râului
Mureş, prevăzută
pentru
anii
următori,
va
regulariza cursul
şi debitul râului.
- coborârea
pânzei freatice din
zona
coborârea pânzei
freatice din zona
Regularizarea
debitului pârâului

nerambursabile
Total
General
estimativ:
200.000
Euro
SF: 5.000
Euro
Buget local
Fonduri
structurale

populaţia din
zona

Primăria
Gurasada si
Regia Apele
Române

Regia
Apele
Romane

2008 2010

Total
General
estimativ:
150.000
Euro
SF: 5.000
Euro
Buget local

9.

Protecţia şi
conservarea
naturii, a
diversităţii
biologice

conservarea si
reabilitarea
sistemelor
ecologice existente

extinderea spaţiilor
verzi
selecţie terenuri,
menţinerea,
întreţinerea şi
ameliorarea spaţiilor
verzi naturale existente
în intravilanul Comunei
Gurasada

creşterea
suprafeţei de
zonă verde

- populaţia
comunei

Primăria
Gurasada

Garda de
Mediu
Agenţia de
protecţia
mediului

2008 2013

Fonduri
structurale
Total
General
estimativ:
80.000 Euro
Buget local
Fonduri
externe
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10.

Realizarea unui
plan local de
gestiune a
deşeurilor –
colectare
selectiva ,
reciclare si
punere in
aplicare
„Gestionarea
deşeurilor –
colectare
selectivă”

Gestionarea
deşeurilor prin
colectare selectiva
Conformarea cu
Planul Regional de
Gestionare a
Deşeurilor

Studii de
fezabilitate,proiect
tehnic.
Identificare zonelor in
care pot fi amplasate
tomberoane
(protejarea
tomberoanelor
împotriva intemperiilor
si inscripţionarea lor,
etc.)
Licitaţie achiziţie bunuri
şi mijloace
• mijloace de transport
speciale pentru
transportul deşeurilor
biodegradabile si
deşeurilor
reciclabile;
• containere şi
organizarea de sisteme
de colectare selectivă
a deşeurilor
biodegradabile
din gospodăriile private
şi din instituţiile publice
(şcoli, spitale,
administraţii);
• containere şi
organizarea de sisteme
de colectare selectivă
a fracţiilor reciclabile
din
deşeuri, în special a
ambalajelor şi a
deşeurilor din ambalaje
provenite din
gospodăriile
private.

Îmbunătăţirea
imaginii comunei,
folosirea
deşeurilor
reciclabile,
protejarea zonei
verzi
Creşterea
nivelului de
colectare
selectivă a
deşeurilor

- populaţia
comunei

Primăria
Gurasada,
serviciul de
salubrizare

-

2008 –
2013

Total
General
estimativ:
750.000
euro
proiect plan
local de
gestiune a
deşeurilor –
colectare
selectivă
6.000 Euro

Diminuarea
impactului
depozitelor de
deşeuri asupra
mediului ;
• Reducerea
cantităţii
deşeurilor depuse
necontrolat în
mediul
înconjurător.
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Buget local
Fonduri
PHARE CES
2006
Fonduri
structurale

• lucrări de construcţii
specifice activităţii
propuse;
Exemplele operaţiuni:
• colectarea deşeurilor
reciclabile, cum ar fi
deşeurile de hârtie de
la birouri;
• înfiinţarea de centre
unde este înlesnită
depozitarea de către
populaţie a deşeurilor
voluminoase,
reciclabilelor şi a
componentelor
periculoase;
• lucrări specifice de
construcţii;
11.

Realizarea unei
platforme
ecologice
pentru deşeuri
şi resturi
menajere la
Gurasada.

Dezvoltarea
managementului
deşeurilor pe raza
administrativă a
comunei
Gurasada.
Dezvoltarea
sistemelor de
salubrizare
Îmbunătăţirea
mediului
înconjurător prin
realizarea unei
platforme ecologice
pentru depozitarea
deşeurilor
menajere.

Studii de fezabilitate,
proiect tehnic.
Licitaţie achiziţie bunuri
şi servicii
Demarare proiect
conform contract de
lucrări şi servicii
Operaţiuni, conform
contract de atribuire:
• lucrări de construcţii;
• echipament pentru
colectarea, refolosirea,
reciclarea şi eliminarea
deşeurilor provenite de
la construcţii sau
demolări, etc.

Rampă ecologică
pentru deşeuri şi
resturi menajere
realizată şi
amenajată
conform
normativelor în
vigoare.
Diminuarea
impactului
depozitelor de
deşeuri asupra
mediului ;
Grad crescut de
protecţie a
mediului
îmbunătăţirea
imaginii comunei.
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- populaţia
comunei

Primăria
Comunei
Gurasada,
serviciul de
salubrizare
Agenţi
economici

Lucrarea
va fi
contractată

2007 –
2010

Total
General
estimativ:
500.000
euro
Buget local
Fonduri
structurale

12.
Implicarea
comunităţii
locale în
amenajarea şi
întreţinerea
spaţiilor verzi
din zonele de
locuit din
comuna
Gurasada

Creşterea calităţii
parcurilor şi
spaţiilor verzi din
comuna Gurasada,
în parteneriat cu
comunitatea locală.
Creşterea calităţii
scuarurilor şi
spaţiilor verzi de
importanţă locală.

Delimitarea exactă a
spaţiilor verzi din
zonele de locuit în
vederea atribuirii
responsabilităţii.
Monitorizarea stării
spaţiilor verzi din
zonele de locuit şi
alcătuirea unor planuri
anuale
de intervenţie.
Declararea unei zi a
mediului, unde
cetăţenii şi persoanele
juridice sunt solicitaţi
să contribuie la
curăţenia comunei

13.

Împădurirea
terenurilor
neagricole

a) Îmbunătăţirea
calităţii mediului;
b) Creşterea
suprafeţei de
pădure cu rol
protectiv;
c) Furnizarea de
lemn în scopuri
bioenergetice;
Suprafaţa minima
va fi de 0.5
hectare, suprafaţa
compacta, iar în
cazul înfiinţării de
perdele forestiere
de protecţie
lăţimea acestora va
fi de cel puţin 20 m.
Pentru prima

- Întocmirea
documentaţiilor
tehnice: proiect, SF
- împrejmuirea cu gard
a terenului pe care se
înfiinţează plantaţia
forestiera;
- Achiziţia de puieţi
forestieri;
- Executarea
drumurilor tehnologice
de acces la şantierele
de împădurire ;
- transport si punerea
in şanţ a puieţilor
- Pregătirea terenului si
a solului în vederea
împăduririi;
- Executarea de lucrări
de îmbunătăţiri

Minim 3
parteneriate
constituite cu
organizaţii ale
comunităţii pentru
amenajarea şi
întreţinerea
plantaţiilor şi
amenajărilor în
spaţiile verzi din
zonele de locuit

Primăria comunei
Gurasada

Primăria
Gurasada

Locuitorii comunei

Agenţii
economici
Şcolile
Persoane
fizice

2008 2013

Total
General
estimativ:
5000 Euro
Buget Local
Primăria
Gurasada

Calitate crescută
a spaţiilor verzi
din comuna
Gurasada

Numărul de
beneficiari care
primesc sprijin
pentru împădurire
- Suprafaţa de
teren împădurit
(ha)
- Inversarea
diminuării
biodiversităţii
- Creşterea
producţiei de
energie
regenerabila
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Comunitatea
locală

Primăria
comunei
Gurasada –
pentru
înfiinţarea
plantaţiilor

Parteneriat
public
privat

2008 2013

Total
General
estimativ:
400.000
Euro
Buget local
Fonduri
externe PNDR
Sprijinul
public
(comunitar si
naţional)
acordat în
cadrul
acestei

împădurire a
terenurilor agricole
se vor utiliza specii
adaptate condiţiilor
locale de
mediu, în
conformitate cu
normele tehnice în
vigoare.

14.

16.

Amenajarea
spatiilor
de
interes public al
comunei
Gurasada

Modernizarea şi
extinderea
reţelei de
iluminat public.

Îmbunătăţirea
aspectului comunei
Gurasada

Dezvoltare
infrastructură
iluminat public, în
special iluminatul
stradal mai ales în
zonele de
intersecţii şi cele
intens circulate.

funciare (terase, lucrări
de desecare, cleionaje,
garnisaje,
etc);
- Executarea plantaţiei
(pichetare, transport
puieţi prin purtare
directa, executare
gropi, plantare
puieţi, recepare puieţi);
- creare sistem
individuale de protecţie
a puieţilor forestieri;
- Întocmirea
documentaţiilor
tehnice: SF
- licitaţie achiziţie
lucrări, atribuire
contract
Proiectul propune
amenajarea si
renovarea centrului
civic al comunei:
- amenajare
peisagistică,
- amenajare parcuri,
parcări, pieţe
- amenajare faţade
clădiri etc.);
Elaborare SF şi proiect
tehnic.
Licitaţie şi atribuire
contract lucrări
Demarare lucrări,
recepţie

masuri nu va
depăşii 70%
din totalul
cheltuielilor
eligibile.

- spaţii verzi,
parcuri, parcări,
renovare centru
civic
- îmbunătăţirea
imaginii comunei

Comunitatea
locală, turişti

Primăria
Comunei
Gurasada

-

2008 2010

Total
General
estimativ:
1.300.000
Euro
Fonduri
Structurale –
PNDR
Buget Local

infrastructură de
iluminat public,
extinsă şi
modernizată pe
întreg teritoriul
comunei
Gurasada

Comunitatea
locală, turişti

Primăria
Comunei
Gurasada

-

2008 2012

Total
General
estimativ:
300.000
Euro
Fonduri
Structurale –
PNDR
Buget Local
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17.

Extindere
construire –
zone noi de
locuit

Dezvoltarea
comunei Gurasada

- Inventarierea
terenurilor disponibile
pentru extinderea
zonelor de locuit cu
posibilitatea construirii
de noi locuinţe, sate de
vacanţă, zone de
agrement, etc.
- Întocmirea studiilor de
fezabilitate,proiecte si
- atribuire contract de
achiziţie publică,
demarare lucrări.
- lucrări de
infrastructură

- Studii de
fezabilitate,
proiecte tehnice,
etc.
- Construire
locuinţe
- Dezvoltarea
ofertei de locuit în
zonă

Locuitorii comunei
Gurasada si
satele
aparţinătoare

Primăria
comunei
Gurasada

Parteneriat
Public Privat

2007 2013

Total
General
estimativ:
2.000.000
Euro
(SF,
documentaţii
tehnice:
20.000 Euro)
Buget local
si finanţare
externa –
fonduri
structurale
Investiţii
private
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III.3.2 Economie şi mediul de afaceri
Scopul intervenţiei este de a contribui la dezvoltarea economică a comunei Gurasada,
prin crearea condiţiilor apariţiei unui mediu de afaceri prosper şi sănătos, bazat pe
competiţie şi pe satisfacerea cerinţelor reale ale pieţei. Un accent deosebit se va pune
pe atragerea resurselor financiare necesare susţinerii şi implementării unor proiecte
de importanţă majoră pentru dezvoltarea economică a comunei şi creării unui cadru
instituţional de stimulare a investiţiilor, în care să activeze resurse umane cu un înalt
grad de pregătire şi informare.
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III.3.2.1 Economie şi mediul de afaceri, proiecte propuse:
Nr.
crt.

Titlul proiectului

Obiective
generale/specifice

Activităţi principale

1.

Elaborarea
studiului privind
oportunităţile de
dezvoltare a
afacerilor de către
agenţii economici
din comuna
Gurasada

Crearea premiselor
de dezvoltare
economică a
comunei Gurasada

- Contractare
consultant/consorţiu
- Elaborare studiu
- Orientarea agenţilor
economici pentru
dezvoltarea
afacerilor prin
următoarele
componente ale
studiului:
- depistarea
sectoarelor şi
subsectoarelor
economice cu
potenţial de
dezvoltare
- surse de finanţare
posibile
- calificări
profesionale
necesare
- depistare modalităţi
de sprijinire a
agenţilor economici
de către Primăria
comunei Gurasada
- studierea
posibilităţii penetrării
pe piaţa naţională şi
internaţională
Realizarea unui
inventar complet şi la
zi al terenurilor şi
spaţiilor disponibile.

2.

Identificarea
terenurilor
disponibile şi a
informaţiilor de

Valorificarea optimă
a terenurilor şi
spaţiilor,
proprietatea

Rezultate
obţinute
(cuantificabile)
- determinarea
priorităţilor de
investiţii
- dezvoltarea
sectorului
economic în
comuna Gurasada

Beneficiari/Grup
ţintă

Instituţia
responsabilă

Parteneri

Agenţi
economici, IMMuri

Primăria
comunei
Gurasada

-

Durata
proiectului
2007 –
2009

Buget/Sur
se de
finanţare
Total
general
estimativ:
4.000
Euro
Buget
local
Fonduri
externe

- Realizarea unui
inventar complet şi
la zi al terenurilor
şi spaţiilor
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Comuna
Gurasada
Societăţi

Primăria
Gurasada

Oficiul
judeţean de
Cadastru Hunedoara

2007 2009

Total
general
estimativ:
1000

interes pentru
investitori

3.

Diversificarea
către activităţi
non-agricole,
crearea şi
dezvoltarea de
microintreprinderi

comunei Gurasada

Dezvoltarea
activităţilor non agricole

- Inventarierea
terenurilor şi a
spaţiilor, proprietatea
comunei Gurasada
- Analiza şi
determinarea
destinaţiilor în funcţie
de PUG
- Realizarea unui
catalog privind oferta
de terenuri şi spaţii
din comuna
Gurasada

- Construirea,
modernizarea,
extinderea si dotarea
cu echipamente
specifice a
structurilor
agroturistice
si a infrastructurii de
agrement.
-1. Construcţia,
modernizarea,
extinderea si dotarea
unităţilor de
procesare a
produselor, ca de
exemplu uleiuri din
flori, odorizante din
flori uscate, etc
precum si a unitatilor
de procesare
industriala a
produselor
lemnoase.
2. Construcţia,
modernizarea

disponibile
- Promovarea
comunei
Gurasada şi a
posibilităţilor de
dezvoltare a
investiţiilor
- Realizare catalog
privind oferta de
terenuri şi spaţii
disponibile
- Creşterea
investiţiilor în
zonă, crearea de
noi locuri de
muncă
Număr brut de
locuri de munca
create, Crearea de
locuri de munca
Creşterea valorii
adăugate pentru
investiţiile sprijinite
in domeniul
non-agricol
împărţita pe tipul
exploataţiei
agricola/
microîntreprinderi
Creşterea
economica

comerciale care
vor avea
oportunitatea de
a se dezvolta şi
investii pe
teritoriul comunei
Gurasada

- membrii
gospodăriilor
agricole
- persoane
juridice
Microintreprinderi
le din comună
- investitori
externi

Euro, fără
cheltuieli
personal
Primăria
comunei
Gurasad
a–
bugetul
local

Primăria
Gurasada

Parteneriat
public privat

2008 2013

Total
general
estimativ:
2.300.000
Euro
Investiţii
private
Primăria
comunei
Gurasad
a–
bugetul
local
PNDRPOR
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4.

Sprijinirea
agenţilor
economici în
vederea
dezvoltării
afacerilor

- informare şi
asistenţă privind
sursele de finanţare
ale Uniunii
Europene

extinderea si dotarea
atelierelor
meşteşugăreşti si de
artizanat (de
prelucrarea lemnului,
fierului, lânii, pielărie,
olărit, broderie,
croitorie, instrumente
muzicale
tradiţionale, etc.)
3. Construcţia,
modernizarea si
dotarea spatiilor de
desfacere si
comercializare a
propriilor
produse si a altor
produse locale (ca
de exemplu
materiale de
construcţii locale,
mobilier rustic
etc.)
- crearea unei baze
de date privind
agenţii economici din
oraş
- identificarea
agenţilor economici
interesaţi de finanţări
- realizarea intalniri
intre potenţialii
solicitanţi de
finanţare si
reprezentanţi ai
diferiţilor donorilor.
- prezentarea ofertei
de finanţare a
donorilor
- furnizarea de
consultanta in

- creşterea
performantei
agenţilor
economici
- accesul facil al
agenţilor
economici la
informaţii din
domeniul financiar
- informaţii pentru
agenţii economici
asupra tipurilor de
afaceri care ar
trebui dezvoltate;
- atragerea de
resurse financiare
suplimentare de
către agenţii

53

IMM-urile, agenţi
economici
interesaţi de
dezvoltarea
afacerilor,
producători
agricoli, fermieri

Primăria
Comunei
Gurasada

Parteneriat
public privat
Societăţi de
consultanţă

2007 2013

Total
general
estimativ
:
7.000
Euro
fonduri
europene
Buget
Local,
Parteneri
at Public
Privat

domeniul afacerilor si
construirea de
planuri de afaceri şi
proiecte de finanţare
- prezentarea de
către donori a
principalilor indicatori
economico-financiari
urmăriţi pentru
acordarea
finanţărilor, etc.

economici in
vederea
dezvoltării
acestora

Organizarea de
cursuri de informare,
sesiuni, seminarii si
cursuri susţinute
pentru producătorii
agricoli, fermieri,
agenţi economici
privind finantarea
proiectelor de
investiţii din fondurile
structurale
Informări publice
privind subvenţiile de
stat, plăţi de
agromediu, etc.

5.

Ghidul
întreprinzătorului
- Comuna
Gurasada

Promovarea
oportunităţilor de
investiţii în zonă

Informări privind
finanţări pentru
modernizarea
exploataţiilor agricole
Realizarea de
broşuri, pliante şi
actualizare website
privind oportunităţile
de investiţii în zonă,
facilităţi fiscale
pentru întreprinzători

Investitori atraşi
Promovarea zonei
din punct de
vedere economic.
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Potenţiali
investitori
Comunitatea
locală

Primăria
Comunei
Gurasada

Parteneriat
public privat

2008 2009

Total
general
estimativ:
2.000
euro
Fonduri
europene
Buget

Promovarea
parteneriatului public
- privat
6.

Parc industrial
comuna Gurasada

Dezvoltarea
infrastructurii de
afaceri în comuna
Gurasada

- Elaborare studii de
fezabilitate, proiect
tehnic, avize mediu,
etc.
- Construirea unei
hale industriale în
comuna Gurasada,
pe un teren în
suprafaţă de aprox.
10.000 mp.
Se va avea în vedere
ca hala industrială să
fie
construită
în
apropierea
unui
drumului naţional DN
7.

- Parc Industrial
amenajat şi
realizat, având
toate utilităţile
asigurate,
- minim 20 noi
locuri de munca
create pe durata
realizării
investiţiei
- minim 80 noi
locuri de munca
create de firmele
din parcul
industrial
amenajat
- Minim 100 noi
locuri de munca
induse, indirecte
- reţele de utilităţi
asigurate conform
cerinţelor de
funcţionare: reţea
de alimentare cu
energie electrica,
gaz,
apa,canalizare,
comunicaţii.
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- Mediul de afaceri
din zona
- Investitorii locali
si străini existenţi

Primăria
comunei
Gurasada

Parteneriat
public privat
Investiţii
private

2008
2010

-

Local,
Parteneri
at Public
Privat
Total
General
estimativ:
900.000
Euro
Fonduri
structurale
Investiţii
private

III.3.3 Agricultură, dezvoltare rurală şi turism
Scopul acestei intervenţii:
- contribuire la dezvoltarea unei agriculturi competitive bazată pe cunoaştere
iniţiativă privată, precum şi protejarea patrimoniului natural, cultural şi istoric
zonelor rurale.
- contribuire la o mai bună valorificare a patrimoniului turistic prin restaurarea
valorificarea patrimoniului istoric şi cultural, dezvoltarea serviciilor de cazare
agrement şi activităţi de promovare a potenţialului turistic al zonei.
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şi
al
şi
şi

III.3.3.1 Agricultură, dezvoltare rurală şi turism, proiecte propuse:
Nr.
crt.

Titlul proiectului

Obiective
Activităţi
generale/specifice principale

1.

Studiu privind
potenţialul de
dezvoltare
agricol, forestier
si de turism al
comunei
Gurasada

Sprijinirea
orientării
activităţilor
agricole şi
turistice
dezvoltate de
persoane fizice si
agenţi economici

2.

Înfiinţarea
/Modernizarea
fermelor agricole

Dezvoltarea unui
sector agricol
competitiv

Contractare
consultant pentru
realizarea
studiului, care sa
cuprindă:
- evaluarea
potenţialului
agricol si turistic
al zonei
- determinarea
sub-sectoarelor
agricole cu
potenţial de
dezvoltare
- recomandări
privind
modalităţile de
sprijinire a
agriculturii si
turismului de
către autoritatea
locala
- recomandări
privind formule de
organizare
agricola si
turistica
- recomandări
privind penetrarea
pieţei regionale
Studiu de
fezabilitate,
proiecte tehnice

Rezultate
obţinute
(cuantificabile)
Orientări
strategice privind
dezvoltarea
agriculturii si
turismului in zona

Beneficiari

Instituţia
responsabilă

Parteneri

Durata
proiectului

Comunitatea
agricola existenta
si potenţiala

Primăria
comunei
Gurasada

-

2007- 2009

Buget/Surs
e de
finanţare
Total
general
estimativ:
3.000 Euro
Bugetul
local
Fonduri
externe.

Număr ferme
sprijinite
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Producători
agricoli, persoane
fizice si juridice

Producători
agricoli,
persoane
fizice si

Primăria
comunei
Gurasada

2008-2013

Total
general
estimativ:
3.400.000

3.

4.

Creşterea valorii
adăugate a
produselor
agricole si
forestiere

Sprijinirea
exploataţiilor
agricole
(fermelor) de
semisubzistenţă

Dezvoltarea
sectorului
prelucrării
produselor
agricole si
forestiere

Asigurarea de
venituri
suplimentare
gospodăriilor din
mediul rural

Achiziţia de
utilaje, utilitare,
animale, material
săditor, etc.
Studiu de
fezabilitate,
proiecte tehnice

juridice

Număr proiecte
finanţate

Construcţii,
achiziţie de
instalaţii, maşini si
echipamente

Inventarierea
exploataţiilor
agricole de
semisubzistenţă

1500 euro/an
pentru fiecare
proprietate
agricola sprijinita,
pentru max. 5 ani

Informarea
potenţialilor
beneficiari asupra
oportunităţii de
finanţare

Persoane juridice
autorizate din
domeniul
prelucrării primare
a produselor
agricole

Proprietari de
exploataţii agricole
de subzistenta

Euro

Persoane
juridice
autorizate din
domeniul
prelucrării
primare a
produselor
agricole

Primăria
comunei
Gurasada

Primăria
comunei
Gurasada

Exploataţii
agricole de
subzistenta

2008-2013

Fonduri UE
PNDR
Total
general
estimativ:
1.500.000
Euro
Fonduri UE
Planul
Naţional
pentru
Agricultura
si
Dezvoltare
Rurala

2008-2013

Total
general
Estimativ:
100.000
Euro
Necesar din
bugetul
primăriei:
1.000
euro/an

Sprijinirea
potenţialilor
beneficiari pentru
întocmirea
planurilor de
afaceri

PNDR

Elaborare şi
contractare
proiecte

58

5.

Susţinerea
formelor
asociative

Comercializare
îmbunătăţita a
produselor
Competitivitate
crescuta a
produselor
agricole, piscicole
si forestiere
Absorbţia
îmbunătăţită a
fondurilor UE

Activitatea de
informare si
consiliere a
producătorilor

Nr. forme
asociative

Comunitatea de
producători

Primăria
comunei
Gurasada

Cifra de afaceri
crescuta

Parteneriat
public-privat

2008-2013

Societăţi de
consultanţă

Atragerea de
fonduri UE pentru
înfiinţarea
asociaţiilor de
producători

Total
General
estimativ:
250.000
Euro
Necesar din
bugetul
primăriei:
1.500
euro/an
Fonduri UE

6.

Sprijinirea
fermierilor si
deţinătorilor de
păduri sa
utilizeze serviciile
de consiliere si
consultanta în
vederea
îmbunătăţirii
performantelor
generale ale
activităţii
acestora.

Obiectivul general
al măsurii consta
în îmbunătăţirea
cunoştinţelor
fermierilor si
proprietarilor de
pădure, precum si
facilitarea
accesului la
finanţare din
fonduri
comunitare.

Pentru perioada
2007-2009
- Elaborarea
planurilor de
afaceri/
dezvoltare/de
management si a
cererilor de
finanţare/ cererilor
de plată

- Nr. de agricultori
care beneficiază
de sprijin
- Creşterea
productivităţii
muncii
- Creşterea valorii
adăugate brute în
exploataţiile
agricole şi
forestiere

- Asistenta în
întocmirea
aplicaţiilor de
sprijin pentru
masurile de
dezvoltare rurala.
- Consiliere
privind
managementul
exploataţiei si
aplicarea bunelor
practici agricole si
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- Fermieri si alte
persoane care
lucrează în
agricultura si
silvicultura de pe
raza comunei
Gurasada
- Instituţii publice
si organisme
private selectate
care furnizează
servicii
de consiliere si
consultanta
agricola si silvica,
inclusiv deţinătorii
de pădure.

Primăria
comunei
Gurasada

Parteneriat
public privat
Societăţi de
consultanţă

2007 2013

Bugetul
local
Total
General
estimativ:
100.000
Euro
Buget local
Fonduri
externe
Parteneriat
Public –
privat

de
mediu
- Evaluarea
performantelor
exploataţiilor în
materie de
evidenta a
gestiunii
economice,
agricole si silvice.
Pentru perioada
2010-2013
- Elaborarea
planurilor de
dezvoltare pentru
fermele de semisubzistenta.
- Asistenta în
întocmirea
aplicaţiilor de
sprijin pentru
masurile de
dezvoltare rurala
care pot fi
accesate de
beneficiarii
sprijinului pentru
fermele de semisubzistenta.
- Consultanţă
privind
respectarea
bunelor practici
agricole si de
mediu si a
condiţiilor de
ecoconditionalitat
e.
- Consiliere
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7.

Reabilitare fond
forestier

a) gospodărirea
raţionala a pădurii
si asigurarea
continuităţii si
biodiversităţii
ecosistemelor
forestiere;
b) susţinerea
aplicării
programelor de
refacere a
pădurilor slab
productive si
degradate prin
optimizarea
compoziţiilor si
promovarea
speciilor
valoroase
indigene;
c) sprijinea
înlocuirii
arboratelor de
răşinoase din
afara arealului cu
speciile
corespunzătoare
staţiunilor
forestiere;
d) aplicarea
lucrărilor de
transformare a
pasiunilor
împădurite si

privind
managementul
exploataţiei si
aplicarea bunelor
practici agricole si
de
mediu
- Elaborare studiu
de fezabilitate
- Achiziţie
material de
plantat,
instalarea
culturilor si
îngrijirea acestora
pentru
îmbunătăţirea
compoziţiei
arboratelor în
concordanta cu
tipul fundamental
de pădure
- lucrări de
îngrijire si
administrare a
arboratelor ;
- lucrări de
îmbunătăţire a
calităţii solului din
pădure ;
- achiziţia de
echipamente
pentru recoltarea
seminţelor
forestiere;
achiziţia
de
maşini,
utilaje,
echipamente
si
instalaţii
pentru
activitatea
de
producere
a

Numărul de
exploataţii care
introduc noi
produse si /sau
tehnologii
(defalcare după
tipul de
redistribuire a
producţiei)
Creşterea valorii
adăugate brute în
exploataţiile
sprijinite
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Proprietari/
deţinători de
pădure sau
asociaţiile
acestora

Primăria
comunei
Gurasada

Parteneriat
public-privat

2008 2013

Total
general
Estimativ:
500.000
Euro
Fonduri
Structurale
UE - PNDR

8.

Adaptarea
agriculturii si
silviculturii în
acord cu
masurile de
creştere a
competitivităţii.

lucrărilor de
îngrijire a
pădurilor tinere în
acord cu planurile
de management.

puieţilor forestieri,
gospodărirea
pădurilor, inclusiv
pentru activitatea
de recoltare a
produselor
forestiere
(lemnoase si nelemnoase);
construcţia
si/sau
modernizarea
clădirilor
administrative si
operaţionale;

Îmbunătăţirea
managementului
terenurilor agricol
si forestier prin
creşterea
gradului de
accesibilitate,
printr-o mai buna
gestionare a
resurselor de apa
si asigurarea
utilităţilor în
exploataţiile
agricole

- Studiu de
fezabilitate
- construirea si
modernizarea
drumurilor de
exploataţie care
sa asigure
accesul
nerestricţionat la
exploataţiile
agricole
rezultate în urma
acţiunii de
comasare a
parcelelor de
teren agricol;
- facilitarea
accesului la surse
de energie si
mărirea
sistemelor de
irigaţii si drenaj în
vederea
îmbunătăţirii
condiţiilor de

- nr. drumuri de
exploataţie
modernizate
- nr. de parcele
comasate
- acces facil la
surse de energie
- sistem de irigaţii
- condiţii de
producţie
îmbunătăţite.
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- Primăria comunei
Gurasada
- Persoane fizice
si juridice de drept
privat si asociaţiile
acestora,
proprietari /
destinatori de
terenuri agricole si
forestiere
constituite în
conformitate cu
legislaţia în
vigoare;

Primăria
comunei
Gurasada

Parteneriat
public-privat

2008 2013

Total
general
Estimativ:
1.500.000
Euro
Fonduri
Structurale
UE - PNDR

producţie;
9.

10.

Înfiinţarea
grupurilor de
producători –
campanii de
informare

Valorificarea
potenţialului
turistic din zonă studiu si analiză
cu privire la
necesităţile si
potenţialul

Conştientizarea
lucrătorilor agricoli
privind
oportunităţile şi
avantajele
asocierii acestora
în grupuri de
producători
agricoli.

Creşterea
atractivităţii
comunei
Gurasada prin
crearea,
îmbunătăţirea si
diversificarea

Campanii de
informare privind:
a) Adaptarea
producţiei la
cerinţele si
exigentele pieţei;
b) Asigurarea
comercializării în
comun a
produselor,
inclusiv pregătirea
pentru vânzare,
centralizarea
vânzărilor si
distribuţia
produselor cu
ridicata;
c) Creşterea
valorii adăugate a
producţiei
obţinute în comun
si o mai buna
gestionare
economica
a resurselor si
rezultatelor
obţinute;
d) Stabilirea unor
reguli comune în
ceea ce priveşte
informaţiile
asupra producţiei
- elaborarea de
studii si analize cu
privire la
necesităţile si
potenţialul turistic
în zonă, în
vederea

- Număr total de
grupuri de
producători
înfiinţaţi şi sprijiniţi
- nr. de ferme
intrate pe piaţă

Grupuri de
producători
recunoscute oficial
până la 31
decembrie 2013,
conform
prevederilor
legislaţiei in
vigoare.

Primăria
comunei
Gurasada

Parteneriat
public-privat

2008 2013

Total
general
Estimativ:
30.000
Euro
Fonduri
Structurale
UE – PNDR
Buget local

- elaborare studiu
şi analiză
dezvoltarea/mark
eting-ul serviciilor
de turism rural
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Comunitatea
locală
Consiliul Local
Gurasada

Consiliul Local
Gurasada
Organizaţii
neguvername
ntale

Parteneriat
public privat

2007 2013

Total
general
Estimativ:
10.000
Euro

turistic comuna
Gurasada

11.

Punere în valoare
a obiectivelor
naturale de
interes turistic
din comuna
Gurasada

infrastructurii
turistice, a
facilitaţilor si
atracţiilor turistice.

Dezvoltarea
infrastructurii
turistice –
valorificarea
resurselor locale

valorificării lor
pentru
dezvoltarea
arealelor
analizate.
- elaborarea si
editarea cărţii de
identitate locala
Gurasada, a
studiilor cu privire
la identificarea
activităţilor
tradiţionale,
acţiunilor si
produselor ce
urmează a fi
valorificate printrun proiect
investiţional de
dezvoltare.
- Elaborare studiu
de fezabilitate si
proiect
- construcţia,
amenajarea
infrastructurii
legate de
asigurarea de cai
de acces,
iluminat,
locuri de campare
necesare vizitării
si promovării
obiectivelor
turistice (ex:
monumente
istorice, ale
naturii, zone de
agrement, etc.).

Fonduri
Structurale
UE –
PNDR,
POR
.

- dezvoltarea
infrastructurii
recreaţionale;
- dezvoltarea/
marketing-ul
serviciilor de
turism rural
- creşterea
numărului de
turişti
- creşterea
economică,
crearea de noi
locuri de muncă

Comunitatea
locală
Consiliul Local
Gurasada

Consiliul Local
Gurasada
Organizaţii
neguvername
ntale

Parteneriat
public privat

2008 2013

Total
general
Estimativ:
1.500.000
Euro
Fonduri
Structurale
UE –
PNDR,POR
Buget local
- ajutorului
public
nerambursa
bil nu poate
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depăşi
500.000
euro/proiect
pe 5 ani
100% din
totalul
cheltuielilor
eligibile
pentru
consiliile
locale,
asociaţii ale
consiliilor
locale
Buget local

12.

Dezvoltarea
pomiculturii şi
valorificarea
florei spontane în
comuna
Gurasada

Dezvoltare sector
pomicultură şi a
florei spontane de
pădure

Elaborare studiu
de fezabilitate
Demarare lucrări
amenajare livezi –
pomicultură
Organizare
puncte de
recoltare, cu
prelucrare parţială
sau totală a
fructelor şi a florei
spontane
- valorificare
plante medicinale
şi fructe de
pădure
- prelucrare

Cultura pomilor
fructiferi
dezvoltată, cu
livezi întinse de
suprafaţă
- prelucrare
fructe: minim
1000 kg/zi
- minim 15
angajaţi

Agenţi economici
Comunitatea
locală

Primăria
comunei
Gurasada

Parteneriat
public –
privat

2008 2013

până la
85%
pentru
ONG-uri
Total
general
Estimativ:
160.000
Euro
Fonduri
Structurale
UE
Buget local
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fructe (conserve,
gem, compot)
13.

14.

Promovarea
iniţiativelor de
dezvoltare rurală

Exploataţii
Piscicole şi zone

Mediatizarea
programului
„LEADER”
Apariţia
de
Grupuri
de
Acţiune Locală (
GAL )

Dezvoltarea
pisciculturii în

activităţi
de
informare despre
oportunităţile
programului
„LEADER”
constituire
de
Grupuri
de
Acţiune
Locală
(GAL)
cu
participare atât a
instituţiilor publice
locale cât şi a
Organizaţiilor
nonprofit (ONG )urilor.
-în cadrul GALurilor iniţierea şi
implementarea de
strategii
de
dezvoltare locală.
stimularea
Grupurilor
de
Acţiune Locală de
a
dobândi
cunoştinţe şi de a
se
implica
în
acţiunile
din
teritoriu.
găsirea
de
parteneri regionali
sau din celelalte
state
membre
pentru realizarea
de
proiecte
transfrontaliere.

- constituirea şi
funcţionarea GAL,
pentru
monitorizarea şi
implementarea
planurilor şi
acţiunilor de
dezvoltare rurală
a comunei
Gurasada

- Grupul de
acţiune locală
(GAL)
- agenţi economici
- Comunitatea
locală

Studii de
fezabilitate,

Exploataţie
Piscicolă comuna

Comunitatea
locală
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Primăria
Comunei
Gurasada

Parteneriat
public privat

2008 2010

- Agenţi
economici
- ONG-uri
- persoane
fizice şi
juridice,
fermieri şi
agricultori

Primăria
comunei

Parteneriat
Public

Total
general
Estimativ:
7.000 euro
Buget local
Fonduri
structurale
Program
LEADER

2007 2013

Total
general

de agrement
comuna
Gurasada

15.

Reabilitarea/
modernizarea
/extinderea
structurilor de
cazare şi a
utilităţilor
conexe, precum
şi a infrastructurii
turistice de
agrement din
comuna
Gurasada

comuna Gurasada

Îmbunătăţirea
calităţii serviciilor
de cazare;
Crearea /
extinderea
structurilor de
agrement turistic,
în vederea
creşterii numărului
de turişti şi a
duratei sejurului;
Diversificarea
serviciilor turistice
din comuna
Gurasada

mediu, proiect
tehnic, etc.
Atribuire şi
demarare lucrări
Amenajare
exploataţii
pişcicole în zona
satului Groşuri
sau alte zone de
pe teritoriul
comunei
Gurasada.

Studii de
fezabilitate,
mediu, proiect
tehnic, etc.
Atribuire şi
demarare lucrări
Reabilitarea
/
modernizarea /
extinderea
structurilor
de
cazare
cu
utilităţile
aferente,
inclusiv training
pentru utilizarea
echipamentului
(dacă nu este
inclus
în
pachetul
oferit
de furnizor):
Structurile
de
cazare
eligibile
pentru finanţare

Gurasada
dezvoltată

Persoane
pasionate de
pescuit ca sport de
agrement
Agenţi economici

Gurasada

Privat

estimativ:
400.000
Euro
Primăria
comunei
Gurasada –
bugetul
local
Fonduri
nerambursa
bile UE

- dezvoltarea
potenţialului
turistic şi
economic în
comuna
Gurasada
- dezvoltare
infrastructură
turistică şi de
agrement

Comunitatea
locală
Turişti
Agenţi economici

Primăria
comunei
Gurasada

Parteneriat
Public
Privat

2007 2013

Parteneriat
Public
Privat
Total
general
estimativ:
2.300.000
Euro
Primăria
comunei
Gurasada–
bugetul
local
Fonduri
nerambursa
bile UE
Parteneriat
Public
Privat
Investiţii
private
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sunt:
hoteluri,
moteluri, pensiuni
turistice,
campinguri,
cabane, hoteluri
pentru
tineReţ,
structuri
de
cazare
pe
vapoare
/
pontoane;
Modernizare
structuri
de
cazare: renovare,
reabilitare,
extindere,
amenajare
(interior şi faţadă,
grupuri sanitare,
camere / spaţii
pentru persoane
cu
handicap
locomotor),
izolare
fonică,
extindere spaţii de
cazare,
modernizare
sistem de utilităţi,
amenajare
parcare / garaje,
iluminat exterior ;
- Dotare structuri
de cazare cu
echipamente
specifice (inclusiv
echipamente
ecologice pentru
alimentare
cu
energie electrică,
spălătorie),
ascensor.
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- Construcţia /
reabilitarea
/
amenajarea căii
de acces către
obiectivul turistic
reabilitat, în limita
a 1000 metri.
Crearea
/
extinderea
/
reabilitarea
structurilor
de
agrement turistic
cu
utilităţile
aferente,
inclusiv training
pentru utilizarea
echipamentului
(dacă nu este
inclus
în
pachetul
oferit
de furnizor), cum
sunt :
amenajare
piscine, ştranduri,
bazine
de
kinetoterapie;
- terenuri de minigolf, tenis, paintball, echitaţie;
- amenajarea de
piste
pentru
cicloturism;
- amenajarea de
noi pârtii de schi
(inclusiv
construirea
de
instalaţii
de
transport pe cablu
pentru persoane,
instalarea
de
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echipamente
pentru
producerea
zăpezii artificiale,
instalarea
echipamentelor
pentru iluminatul
nocturn al pârtiilor
de schi, dotarea
cu echipamente
pentru
întreţinerea
pârtiilor de schi);
amenajarea,
dezvoltarea sau
reabilitarea
pârtiilor destinate
practicării
celorlalte sporturi
de
iarnă:
echiparea
cu
instalaţiile
şi
echipamentele
corespunzătoare;
amenajări
specifice
sporturilor
nautice;
- amenajări pentru
practicarea
pescuitului
sportiv.
- construcţia /
reabilitarea
/
amenajarea căii
de acces către
obiectivul turistic
reabilitat / creat,
în limita a 1000
metri.
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III.3.4 Social şi Resurse Umane
.
Scopul acestei intervenţii este de a contribui la dezvoltarea resurselor umane ale
comunei Gurasada prin încurajarea formării profesionale în sprijinul creşterii
economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere, conectarea învăţării pe tot
parcursul vieţii cu piaţa muncii; creşterea calităţii vieţii persoanelor marginalizate
social sau aflate în stare de vulnerabilitate prin implementarea unor proiecte într-un
cadru partenerial eficient administraţie publică – societate civilă.
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III.3.4.1 Social şi resurse umane, proiecte propuse:
Nr.
crt.

Titlul proiectului

Obiective
generale/specifice

Activităţi principale

1.

Promovarea
culturii
antreprenoriale,
formare si sprijin
pentru
întreprinderi si
angajaţi pentru
promovarea
adaptabilităţii,
dezvoltarea
parteneriatului si
încurajarea
iniţiativelor
pentru partenerii
sociali

Promovarea culturii
antreprenoriale,
flexibilităţii si
adaptabilităţii prin
sprijinirea
competentei,
pregătirii
profesionale si
adaptabilităţii forţei
de munca si
întreprinderilor

- activităţi de instruire
si consultanta

Program de
instruire şi
formare
profesională
continuă a
personalului din
învăţământ

Creşterea
randamentului
şcolar
Îmbunătăţirea
calităţii demersului
didactic

2.

Organizarea de
cursuri de formare
ptr. cadrele
didactice.

Rezultate
obţinute
(cuantificabile)
- abilitaţi
manageriale
dezvoltate
- servicii de sprijin
pentru demararea
unei afaceri
furnizate
- sprijinirea instruii
in noi tehnologii
- planuri de
acţiune pentru
dezvoltarea
parteneriatelor

Cuprinderea în
sistemul de
formare continuă a
min.80% din
resursele umane
din învăţământ

Beneficiari

Instituţia
responsabilă

Parteneri

Durata
proiectului

Forţa de
munca activa
sau şomeri

Primăria
comunei
Gurasada

Parteneriat 2008-2013
public
privat

Agenţi
economici

Primăria
comunei
Gurasada

Total
general
estimativ:
40.000
Euro
Fonduri
Structurale
– POS
Dezvoltarea
resurselor
umane

ONG-uri

Profesori

Buget/Surse
de finanţare

Inspectorat 2008 ul Şcolar
2013
Judeţean
Casa
Corpului
Didactic
ONG-uri

Buget local
aprox. 1000
Euro
Total
general
estimativ:
15.000
Euro
Primăria
comunei
Gurasada –
bugetul
local
Fonduri
nerambursa
bile UE
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3.

4.

Îmbunătăţirea şi
perfecţionarea
competenţelor
profesionale a
persoanelor
adulte care
activează în
domeniile
agriculturii,
silviculturii
(inclusiv
proprietari de
pădure) si
industriei agroalimentare.

Prevenirea
creşterii
numărului de
persoane
implicate în
agricultura de
subzistenţă

- facilitarea
accesului la
serviciile de
formare, informare
si difuzare de
cunoştinţe a
persoanelor adulte
care activează în
sectoarele agroalimentar si
forestier.
- dobândirea de
informaţii si
cunoştinţe care sa
permită
gospodărirea
durabila a pădurilor,
transformărilor
sociale cum ar fi
îmbunătăţirea
condiţiilor de viata si
reducerea şomajului
in zonele
rurale.

Acţiunile de informare
si difuzare de
cunoştinţe şi de
formare profesionala
– iniţiere, specializare
si perfecţionare

Diminuarea
agriculturii de
subzistenţă

–
derularea
de
programe, campanii,
activităţi de informare
şi conştientizare în
şcolile din mediul
rural,
în
vederea
familiarizării tinerilor

Peste 60% din
numărul fermierilor
şi proprietari de
pădure care au
terminat activitatea
de
pregătire
profesionala cu
succes
Creşterea
economică prin
productivitatea
muncii

I.
Parteneriat
- fermieri si
public - privat
alte
persoane
ocupate in
sectoarele
agricol si
forestier ;
- personalul
din unităţile
de procesare
si marketing
a produselor
agricole si
forestiere;
- fermieri
pentru acţiuni
menite sa-si
restructureze s
sa-si
modernizeze
exploataţiile

Primăria
Comunei
Gurasada

2008 2013

Total
general
estimativ:
50.000
Euro
Fonduri
Structurale
UE
Ajutorul
public (80%
contributie
comunitara
si 20%
contributie
nationala)

II
Furnizorii
acţiunilor de
formare
profesionala:
Primăria
Comunei
Gurasada,
instituţii
private
- nr. scăzut de
exploataţii de
subzistenţă
- sector economic
dezvoltat
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• tineri din
mediul rural
care au
abandonat
sau au
părăsit de
timpuriu

Primăria
Comunei
Gurasada

Inspectorat 2007 ul Şcolar al 2013
judeţului
Hunedoara
Furnizori
de servicii

Total
general
estimativ:
18.000
Euro
Fonduri

din mediul rural cu
oportunităţile oferite
de piaţa muncii, în
domenii de activitate
neagricole;
furnizarea
de
servicii de evaluare şi
dezvoltare de abilităţi,
consiliere şi orientare
profesională etc., în
vederea motivării şi
creşterii
şanselor
tinerilor din mediul
rural de a participa la
cursuri de formare
profesională
în
domenii de activitate
neagricole;
–dezvoltarea
de
parteneriate durabile
între şcoli, agenţi
economici
din
regiune,
artizani
locali, etc. pentru
organizarea de stagii
de practică, tabere de
creaţie
destinate
revitalizării meseriilor
şi artelor tradiţionale
etc.)
5.

Dezvoltarea
resurselor
umane din
comuna
Gurasada

Acţiuni de
sensibilizare şi
îndrumare care să
asigure dezvoltarea
resurselor umane în
mediul rural

– derularea de
campanii, activităţi de
informare,
conştientizare,
motivare şi consiliere
a persoanelor
ocupate în agricultura
de subzistenţă privind
oportunităţile de
angajare în alte

şcoala, fără
a obţine o
calificare;
• tineri din
mediul rural
cuprinşi întro formă de
învăţământ;
• angajatori,
lucrători pe
cont propriu
şi angajaţi
din sectoare
neagricole,
din mediul
rural

- minim o
campanie
organizată anual
- minim 3
seminarii/sesiuni
de instruire
organizate anual
- minim 200 de
persoane
participante la
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• persoane
ocupate în
agricultura
de
subzistenţă
• angajatori,
lucrători pe
cont propriu
şi angajaţi
din sectorul

Structurale
UE
Buget local

Primăria
Comunei
Gurasada

- societăţi
consultanţ
ă resurse
emane

2008 2013

Total
general
estimativ:
30.000
Euro
Fonduri
Structurale
UE
Buget local

domenii de activitate
neagricole ;
– derularea de
campanii de
conştientizare,
promovare şi
sprijinire a angajării în
activităţi neagricole a
femeilor din mediul
rural ocupate în
agricultura de
subzistenţă;
– derularea de
programe, campanii,
activităţi de
conştientizare,
motivare, consiliere
adresate
persoanelor din
mediul rural implicate
în activităţi
economice neagricole
pentru asigurarea
participării
lor la activităţi de
dezvoltare
profesională, pentru
creşterea
competitivităţii,
productivităţii, a
calităţii
serviciilor furnizate,
adaptarea la nevoile
şi evoluţia pieţei
locale etc.;
– derularea de
campanii de
conştientizare la
nivelul angajaţilor şi
angajatorilor din
mediul rural, pentru

evenimente.
- resurse umane
dezvoltate
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agricol.

6.

Calificarea/
recalificarea,
instruirea şi
perfecţionarea
persoanelor
ocupate în
agricultura de
subzistenţă

Acţiuni de formare
destinate reducerii
numărului de
persoane ocupate
în agricultura de
subzistenţă şi
implicare în alte
domenii neagricole

transformarea muncii
„la negru” în forme
legale de angajare în
scopul creşterii
şanselor dezvoltării
resurselor umane;
– calificarea sau
recalificarea
populaţiei din mediul
rural ocupate în
agricultura de
subzistenţă, inclusiv
ca rezultat al
procesului de
restructurare
industrială, în domenii
cerute pe piaţa locală
sau regională:
construcţii, turism şi
servicii adiacente,
meşteşuguri
specifice, servicii
sociale sau de
sănătate, protecţia
mediului, tehnologia
informaţiei/
telecomunicaţii etc.;
–
instruirea/perfecţionar
ea resurselor umane
din mediul rural
implicate în activităţi
economice
neagricole, pentru
asigurarea
sustenabilităţii pe
termen lung a
locurilor de muncă
existente deja în
mediul rural.

- minim 5 cursuri
organizate anual
- minim 75 de
beneficiari anual
- persoane
calificate,
recalificate şi
instruite în alte
domenii decât cel
agricol
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- persoane
necalificate
sau care au
o calificare
ce nu mai
corespunde
necesităţilor
actuale

Primăria
Comunei
Gurasada

- furnizori
2007 de servicii 2012
de
calificare/
recalificare
, instruire
şi
perfecţiona
re
acreditaţi.
- societăţi
consultanţ
ă resurse
emane

Total
general
estimativ:
60.000
Euro
Fonduri
Structurale
UE
Buget local

7.

Dezvoltarea
capacităţii
administrative –
Primăria
comunei
Gurasada

Întărirea capacităţii
de management al
resurselor umane în
administraţia locală
prin
training si asistenţă
tehnică pentru
sprijinul receptării
bunelor practici .
Proiectul va sprijinii
dezvoltarea
personalului din
cadrul aparatului
propriu al Primăriei
Gurasada, în
vederea
îmbunătăţirii
managementului
serviciilor publice,
asigurarea unui
management
eficient al fondurilor
structurale.

- analiză pentru
determinarea nevoilor
de training al
aparatului propriu
- evaluarea nevoilor
de resurse umane, a
lipsurilor de
competenţe si a
soluţiilor inovatoare
pentru echilibrarea
raportului între viaţa
profesională si
cea personală a
funcţionarilor publici
care lucrează în
administraţia locală
Gurasada
- dezvoltarea de
programe/participare
la programe de
formare profesională
specifice
(managementul şi
resursele umane,
achiziţii publice,
serviciile sociale,
management şi
elaborare proiecte,
etc.)

Resurse umane
competente
Aparat propriu
dezvoltat
Capacitate ridicată
de absorbţie a
fondurilor
europene
Instruirea
resurselor umane,
va asigura nivelul
de absorbţie
corespunzător şi
implementarea
eficientă a
proiectelor
finanţate din
instrumentele
structurale
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Facţionari
publici/
angajaţi ai
Primăriei
Comunitatea
locală
Furnizorii de
servicii de
trening şi
consultanţă

Primăria
comunei
Gurasada

-

2007 2013

Buget total
estimativ:
50.000
Euro
Buget local
Fonduri
externe

III.3.5 Educaţie, cultură şi sport
Scopul acestei intervenţii este de a contribui la creşterea atractivităţii comunei
Gurasada pentru locuitorii acesteia, în special pentru tineri, prin organizarea de
activităţi educaţionale, culturale şi sportive adaptate grupurilor ţintă. Un aspect
deosebit de important este necesitatea valorificării bazei materiale existente în
comună şi stimularea implicării părinţilor în procesul educativ. Un efect indirect ar fi
acela al diminuării riscului de abandon şcolar şi ratei infracţionalităţii în rândul
tinerilor, precum şi stabilizarea tinerilor în comuna Gurasada.
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III.3.5.1 Educaţie, cultură şi sport, proiecte propuse:
Nr.
crt.

Titlul
proiectului

Obiective
generale/specifice

Activităţi principale

1.

Dezvoltarea
activităţilor
sportive

- amenajare teren
sportiv pentru
antrenament şi
competiţii
fotbalistice

- Studiu de fezabilitate,
proiect tehnic construcţie
si dotări
- realizare lucrări
bază/club sportiv:
amenajare teren sportiv
şi dotare echipei de
fotbal
- înfiinţarea unei asociaţii
sportive sau societăţi
pentru conducerea si
administrarea clubului
- amenajare parcări

Rezultate
obţinute
(cuantificabile)
- Petrecerea în
mod plăcut şi în
siguranţă a
timpului liber
- activităţi sportive
dezvoltate.
- echipă de fotbal
înfiinţată
- terenuri sportive
amenajate
- bază/club
sportiv amenajat
şi dotat
corespunzător

Beneficiari

Instituţia
responsabilă

Parteneri

Durata
proiectului

Buget/Surse
de finanţare

Comunitatea
locală

Primăria
comunei
Gurasada

Parteneriat
public privat

2008 2013

Total general
estimativ:
Lucrări
infrastructură:
100.000
Euro
Buget anual:
Primăria
comunei
Gurasada –
bugetul local
Fonduri
nerambursabi
le UE

2.

Reabilitarea şi
modernizarea
bazei
materiale şi a
infrastructurii
unităţilor de
învăţământ,
grădiniţelor

Creşterea nivelului
de confort al
elevilor în timpul
procesului de
învăţământ
Îmbunătăţirea
performanţelor
şcolare
Scăderea ratei de
abandon şcolar

Proiectul propune
reabilitarea şi
modernizarea bazei
materiale şi a
infrastructurii unităţilor de
învăţământ:
Studii de fezabilitate,
proiecte tehnice
Achiziţionare mobilier
Renovarea/modernizarea
spaţiilor existente
Dotarea unităţilor de

Creşterea
nivelului de
confort al elevilor
şi preşcolarilor în
timpul procesului
de învăţământ
Îmbunătăţirea
performanţelor
şcolare
Scăderea ratei de
abandon şcolar
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Preşcolari
Elevii
Cadre
didactice
Unităţi de
învăţământ

Primăria
comunei
Gurasada
Unităţi de
învăţământ

Primăria
comunei
Gurasada
Unităţi de
învăţământ
Parteneri
privaţi
Inspectorat
ul Şcolar
Judeţean
ONG

2007 2012

Parteneriat
public - privat
Total general
estimativ:
400.000
Euro
Primăria
comunei
Gurasada –
bugetul local
Fonduri
nerambursabi
le UE

3.

4.

Parc de joaca
pentru copii
Gurasada

Reabilitare
Cămine
Culturale din
toate satele
comunei
Gurasada,

Petrecerea timpului
liber al copiilor din
satul Gurasada întrun mod cât mai
plăcut

Scopul proiectului
este creşterea
calităţii vieţii
culturale în mediul
rural – comuna
Gurasada, prin
reabilitarea,
modernizarea
infrastructurii
culturale si dotarea
aşezămintelor
culturale.

învăţământ cu tehnică de
calcul, birotică, mobilier,
material didactic
- elaborare studiu
de fezabilitate
- elaborare proiect
tehnic
organizare
licitaţie publică ,
atribuire contract
de execuţie
lucrări

Elaborare studii de
fezabilitate, proiecte
tehnice.

Nivel de recreere
crescut
Numărul mare de
copii şi persoane
care vizitează
parcul

Cămine culturale
reabilitate

Contractare si execuţie
lucrări, dotări:

Copii,
Primăria
comunei
Gurasada

Locuitorii
întregii unitati
administrativteritoriale a
comunei
Gurasada

Primăria
comunei
Gurasada

Primăria
comunei
Gurasada

2007-2010

Total general
estimativ:
50.000 Euro
Primăria
comunei
Gurasada –
bugetul local

Primăria
Gurasada

-

2007-2013

Fonduri
nerambursabi
le UE
Total general
estimativ:
1.200.000
euro
Programul
naţional de
reabilitare,
modernizare şi
dotare a
aşezămintelor
culturale

a) reabilitarea si
modernizarea
aşezămintelor culturale
b) dotarea aşezămintelor
culturale

Fonduri
Structurale

Obiectivele specific
- întărirea rolului
aşezămintelor
culturale si
posibilitatea ca
acestea sa devina
centre
comunitare de
acces la informaţie
si cultura în
comuna Gurasada
- întărirea coeziunii

Buget Local
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5.

6.

Reabilitare
lăcaşe de cult
din toate
satele
comunei
Gurasada
Înfrăţirea
comunei
Gurasada

sociale,
diversificarea
ofertei culturale si
creşterea gradului
de acces
si de participare a
comunităţilor rurale
la viata culturala.
Restaurarea,
consolidarea
lăcaşelor de cult

Punct de
Acces Public
la Informaţie
(PAPI)

Reabilitarea
bisericilor din
comună

Comunitatea
Locală

Primăria
Comunei
Gurasada

-

2007 2013

Contractare si execuţie
lucrări de amenajare

Dezvoltarea
parteneriatelor
culturale şi de
dezvoltare locală
între comuna
Gurasada şi alte
unităţi administrativ
teritoriale din
spaţiul UE.
Identificarea
posibilităţilor de
înfrăţire

7.

Elaborare studii de
fezabilitate.

Facilitarea
accesului la resurse
de informare prin
tehnologia
comunicării şi
informaţiei

- Studiu privind
oportunităţile de înfrăţire
a Comunei Gurasada
- organizarea de vizite,
schimburi de experienţă,
culturale, participarea la
diferite evenimente şi
acţiuni în comun
- elaborarea
documentelor oficiale de
înfrăţire, încheierea şi
aprobarea acestora de
către consiliile locale.
- elaborarea de proiecte
şi acţiuni comune cu
localităţile înfrăţite
 Studiu de
fezabilitate
 Amenajare şi dotare
spaţiu PAPI
 Realizarea unei
reţele de
calculatoare cu
acces la internet în
bandă largă

- realizarea a cel
puţin a unei
înfrăţiri între
comuna
Gurasada şi o
altă localitate din
spaţiul UE
- realizarea a cel
puţin 5 acţiuni în
comun
- schimburi de
experienţă
- dezvoltare
locală

Comunitatea
Locală

Acces facilitat la
resurse de
informare
Peste 200
/beneficiari anuali
direcţi a serviciilor
prestate în cadrul
PAPI
Minim 2 persoane

Comunitatea
Locală
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Primăria
Comunei
Gurasada

-

2007 2013

Total general
estimativ:
1.200.000
Euro
Fonduri
Structurale
Buget Local
Total general
estimativ:
30.000 Euro
Fonduri
Structurale
Buget Local

Primăria
Comunei
Gurasada

Parteneriat
public privat

2008 2013

Total general
estimativ:
40.000 Euro
Fonduri
Structurale
Buget Local

 Angajare personal
care să
deservească PAPI
 Dezvoltare personal
 Prestarea serviciilor
în cadrul PAPI
 Activităţi de
monitorizare şi
evaluări tehnice

instruite
Minim 1.000 de
materiale de
promovare
distribuite pe raza
comunei
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V. BUGETUL STRATEGIEI
Nr. Domeniile de intervenţie:
crt.

Buget General
estimativ (Euro)
2007 – 2013

1.

Infrastructură şi mediu
înconjurător

13.112.419

2.

Economie şi mediul de afaceri

3.

Agricultură, dezvoltare rurală şi
turism

4.

Social şi Resurse Umane

263.000

5.

Educaţie, cultură şi sport

3.020.000

TOTAL GENERAL

3.214.000
11.760.000

31.369.419

VI. MONITORIZARE ŞI EVALUARE
Un comitet de monitorizare va fi creat pentru supravegherea implementării,
monitorizării şi evaluării strategiei. Comitetul de monitorizare va fi prezidat de
Primarul comunei Gurasada şi asistat de un secretariat permanent, responsabil de
pregătirea documentelor pentru discuţii în cadrul comitetului şi pentru redactarea
agendei şi minutelor reuniunilor acestuia.
Comitetul de monitorizare va reflecta principiul parteneriatului, incluzând
reprezentanţi ai primăriei comunei Gurasada şi al serviciilor publice, parteneri sociali,
agenţi economici şi organizaţii neguvernamentale care pot avea o contribuţie eficace
la implementarea strategiei.
Comitetul de monitorizare va fi creat nu mai târziu de 3 luni de la aprobarea
strategiei de către Consiliul local al comunei Gurasada. Comitetul de monitorizare se
va întruni de cel puţin două ori pe an.
Două evaluări intermediare vor fi realizate de evaluatori independenţi,
contractaţi de Primăria comunei Gurasada, în anii 2009 şi 2012 pentru a verifica
relevanţa, eficienţa, eficacitatea, utilitatea şi sustenabilitatea strategiei şi a oferi
recomandări pentru îmbunătăţirea acesteia şi lecţii pentru viitoarele intervenţii de
acest gen.
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