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Capitolul I. Cadrul General 

1.1 Istoric 

Comuna Boghiș și-a reprimit statutul de comună în anul 2005, ca urmare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului și a referendumului local din 2005.  Aceasta a avut statut de comună și înainte de 

anul 1968, dar prin reorganizarea administrativ-teritorială prevăzută de Legea nr. 2/1968 a intrat în 

componența comunei Nușfalău. În baza legii 176/2005, prin reorganizarea comunei Nușfalău, s-a 

reînființat comuna Boghiș alcătuită din: satele Boghiș (Szilágybagos) și Bozieș (Szilágyborzás). 

Această comună este una din cele mai vechi așezări de pe cursul superior al văii Barcăului. Prima atestare 

documentară despre satul Boghiș apare în Regestrum Varadinense (Registrul de la Oradea) și datează din 

anul 1205. În acest document, satul este înregistrat sub numele de Bugus. Câțiva ani mai târziu, în 1285 

regăsim într-o altă sursă scrisă, menționat satul sub numele „ Bogus în C-u de Carazna” ceea ce ne explică 

faptul că satul este situat pe pământ ce aparține cetății Crasnei, și este descris drept o localitate de graniță 

și punct de reper teritorial.  În anul 1263 satul Bogus a fost dăruit de către regele Ștefan al V-lea al Ungariei 

familiei de nobili Ponyit din Miskolc. Sursele istorice arată că în următoarea perioadă de timp satul a fost 

în proprietatea mai multor familii de nobili, acesta fiind un sat de iobagi și jeleri.  

În anul 1576 principele Ștefan Báthory al Transilvaniei dăruiește Boghișul și teritoriile aparținătoare 

familiei Banffy. În carta principelui Gheorghe Rákoczi I din anul 1636, satul apare cu denumirea de astăzi 

(Bagos), însă se menționează faptul că acesta are calitate de oraș-târg și a dobândit mai multe privilegii 

de la principe. Tot din acest document aflăm și faptul că orașul Bagos intră sub jurisdicția cetății Șimleului. 

Această perioadă de prosperitate și liniște a fost urmată însă de mai multe evenimente tragice. În anul 

1663 în urma invaziilor tătare, satul a fost complet distrus, majoritatea locuitorilor uciși, iar gospodăriile 

arse. După reconstruirea satului, în 1708, din cauza conflictelor otoman-habsburgice și poziționării satului 

pe o rută principală, acesta nu a supraviețuit jafurile trupelor aflate în tranzit. Doi ani mai târziu în anul 

1710 epidemia de pestă ucide locuitorii rămași în sat.  Conform surselor scrise, satul a fost repopulat de 

către coloniști aduși de pe valea Barcăului, Baia Mare și Huedin. În anul 1848 satul este menționat din nou 

cu specificația că a fost un sat de iobagi și jeleri. Conform legii de organizare teritorială din anul 1873, satul 

primește numele de Szilágybagos, nume pe care îl are și astăzi.  

Satul Bozieș este urmașul unei așezări din perioada lui Árpad (1000-1300). Această locație a fost domeniul 

clanului Napkor-Meszte. Conform informațiilor istorice, prima menționare a acestuia o regăsim într-o 

cartă din anul 1227 sub denumirea de „Gemelchen que et a n. Bozia vocatur”. Numele reprezintă lăcașul 
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unui clan pe teritoriul unei livezi. Numele specific de  Bozia semnifică soc, deoarece acea locație era o 

livadă de arbuști de soc. În anul 1341 o cartă menționează așezarea ca fiind proprietatea clanului Napakor. 

În  anul 1549 satul este menționat ca și Bozzás în documente religioase care dovedesc existența unei 

mănăstiri pe acel domeniu. Tot din acel document aflăm și faptul că domeniul era locuit de mai multe 

familii de nobili, și o parte din acel teritoriu a devenit domeniu de vânătoare. În anul 1646 domeniul și 

satul sunt în proprietatea lui Gheorghe Rákoczi I. Conform unui act de recensământ din 1808 satul cu 

numele oficial de Borzás este locuit de iobagi, jeleri și 34 de familii de nobili. Conform legii de organizare 

teritorială din anul 1873, satul primește numele de Szilágyborzás, nume pe care îl are și astăzi localitatea. 

 

1.2 Cadrul fizico-geografic 
 

Comuna Boghiș este amplasată în partea nord-vestică a țării, în partea de vest a județului Sălaj, în bazinul 

Nușfalăului, mărginită de Munții Plopișului, Măgura Șimleului și de dealurile Sălajului. Comuna Boghiș se 

află la o distanță de 43 km față de Zalău, reședința județului Sălaj, la 93 km față de Oradea (județul Bihor), 

la 115 km față de Cluj-Napoca (județul Cluj) și 110 km față de Baia Mare (județul Maramureș). Cel mai 

apropiat oraș este Șimleu Silvaniei, care se află la 14 km de comună.  

Comuna se învecinează la nord-vest cu comuna Nușfalău, la nord-est cu comuna Crasna, la sud cu comuna 

Valcău de Jos, iar la sud-vest cu comuna Plopiș. Din perspectivă administrativă comuna este formată din 

satele: Boghiș (reședință de comună) și Bozieș.  

Comuna Boghiș este situată la o altitudine de 238 m în valea terasată a Barcăului. Relieful nu prezintă 

forme variate datorită faptului că Valea Barcăului are o putere de eroziune redusă. În partea de est și de 

nord-est a comunei se întâlnesc dealuri de eroziune alcătuite din argilă, marnă și nisip. Lunca Barcăului 

prezintă un relief de acumulare, astfel se poate spune că relieful comunei Boghiș este format din dealuri  

de  eroziune  fragmentate în unități mai mici, cu altitudine cuprinsă între 240-256  m.  Cea  mai mare  

altitudine  o  are  dealul  Pupoș (356  m).  Lunca  Barcăului  are  terase  bine  dezvoltate,  cea  mai 

semnificativă fiind terasa de luncă de 1.5-2 m. 

Din perspectivă hidrografică, comuna este străbătută de râul Barcău și afluenții acestuia: Valea Iazului și 

Valea Plopișului. Râul Barcău face parte din bazinul hidrografic al Crișurilor.  

Clima  este caracteristică  ținuturilor  vestice  și  nord-vestice  ale  țării,  este  temperat  continentală 

moderată și se află sub directa influență a maselor de aer din vest. 
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Din perspectiva florei, vegetația este specifică dealurilor și podișurilor, cu făgete, gorunete, plantații de 

conifere în zona de deal, pajiști și pajiști vegetale specifice luncilor. Flora ierboasă este reprezentativă 

zonei de silvostepă.  

Fauna întâlnită în zonă este cea specifică zonei de pădure și de luncă. Elementele faunistice cele mai 

răspândite sunt: mistrețul, căprioara, iepure, lupul, fazanul, vulpea, jderul, veverița, viezurele. Păsările 

sunt prezente prin: fazan, pițigoi, mierla, ciocănitoarea, gaița, graurele, potârnichea, rața sălbatică, corbi. 

 

1.3 Fișa de prezentare a comunei 
 

DATE GENERALE: 

Comuna Boghiș 

Județul Sălaj 

Teritoriul administrativ-suprafața 3056 Ha 

Localități aparținătoare Boghiș, Bozieș 

Adresa Consiliului Local Jud. Sălaj, Com. Boghiș, Sat. Boghiș, Nr 152, 457262 

Primar Bernath Istvan 

Distanța până la reședința de județ 45 Km 

 

SITUAȚIA FUNCIARĂ: 

Suprafața Ha % 

Suprafața totală 3056 100 

Suprafața agricolă după modul 
de folosință 

2518 82.40% 

Suprafața arabilă 1776 70.53% 

Suprafața-livezi și pepiniere 
pomicole 

99 3.93% 

Suprafața-pășuni 455 18.07% 

Suprafața-fânețe 167 6.63% 

Suprafața neagricolă 538 17.60% 

Suprafața-ape și stuf 100 18.59% 

Suprafața-căi de comunicații 101 18.77% 

Suprafața-curți și clădiri 59 10.97% 

Suprafața-vegetație forestieră 234 43.49% 

Suprafața-teren neproductiv 44 8.18% 
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SITUAȚIA DEMOGRAFICĂ: 

SITUAȚIA DEMOGRAFICĂ NAȚIONALITĂȚI 

Populația totală:  1949 Români: 129 (recensământ 2011) 

Femei: 969 Maghiari: 1282 (recensământ 2011) 

Bărbați: 980 Rromi: 429 (recensământ 2011) 

Populație ocupată:  Alte etnii:  18 (recensământ 2011) 

 

FORȚA DE MUNCĂ: 

Salariați în învățământ-29 

Salariați în administrația publică- 15 (inclusiv primar viceprimar) 

 

UTILITĂȚI: 

Rețea alimentare energie electrică : da 

Rețea alimentare apă potabilă – da,  19,067 KM 

Rețea canalizare- da, 16,495 KM 

Stație de epurare- da, TIP RESETILOVS – 240MC/ZI 

Rețea alimentare cu gaz- nu 

Căi de acces- CFR, DN..., etc  (exemplificare) - DJ 191D, DC 85, DC 91 

Telefonie fixă- TELEKOM SA, RCS RDS 

Telefonie mobilă- TELEKOM SA, RCS RDS, ORANGE VODAFONE 

Acces internet, prin operatorul de telefonie mobilă și fixă-  TELEKOM SA, RCS RDS 

Sistem de transport în comun-transport elevi Boghiș - Bozieș 2 KM /2 curse 

Colectarea deșeurilor- operator privat –da,  ASOC. S.C. INSTAL ROS SRL și S.C. CLEANMAN SRL 

 

SPECIFIC LOCAL: 

Relief: Comuna Boghiș este situată în Depresiunea Nușfalăului, mărginit de Munții Plopișului, Măgura   
Șimleului și Dealurile Sălajului 

Ape curgătoare: râul Barcău, Valea Iazului, Valea Plopișului 

Resurse naturale: apa termala 

Altitudinea maximă: 365 m dealul Pupos 

 

CADRUL DEMOGRAFIC (SOCIO-DEMOGRAFIC): 

NUMĂR LOCUITORI ȘI GOSPODĂRII PE LOCALITĂȚI: 

Localitatea Total locuitori Număr gospodării Locuitori ce revin la o 
gospodărie 

Boghiș 1717 630 2,73 

Bozieș 232 136 1,71 
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EVOLUȚIA POPULAȚIEI. STRUCTURA ETNICĂ: 

Recensământul Structura etnică 

Anul Populația Români Maghiari Rromi Alte etnii 

2011 1858 129 1282 429 18 

 

Confesiuni:  

Ortodoxă: 21.36% 

  Reformată: 58.18% 

  Penticostală: 7.75% 

                Baptistă: 7.42% 

                Adventiști de ziua a șaptea: 2.9% 

  Altele: 2.39% 

 

Natalitatea: 

perioada 2005-2020: medie/an: 25.375 

Mortalitatea:  

Perioada 2005-2020: Medie/an: 22.125 

Sporul natural: Pozitiv  

 

Activități agricole și zootehnice: 

Specificare Suprafața în ha Suprafața în % din total 

Suprafața totală, din care: 3056 100% 

1. Teren agricol, din care 2518 82.40% 

-teren arabil 1776 70.53% 

-pășuni 455 18.07% 

-fânațe 167 6.63% 

-livezi 99 3.93% 

2. Păduri 234 7.66% 

3. Alte terenuri, din care: 304 9.95% 

-construcții 59 19.41% 

-ape 100 32.89% 

-terenuri neproductive 44 14.47% 

-drumuri 101 33.22% 
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Efectivele de animale existente în comună: 

-Taurine total: 190 

     -din care vaci și bivolițe: 125 

-Porcine total: 350 

      -din care scroafe: 20 

-Ovine total: 280 

       -din care oi mame: 120 

-Păsări total: 3000 

       -din care găini ouătoare: 2000 

 

Producția de la animale: 

Anul 2020 UM                                         Cantitatea 

Producția de carne (sacrificări)- TO                                                  3         

Producția de lapte de vacă și bivoliță- HL                                                2000      

Producția de lână- TO                                                  1      

Producția de ouă- MII/buc                                        840   

 

Silvicultura: 

Suprafață totală: 234 ha 

Sistemul educațional: 

Nr. de unități de învățământ (pe sate)- 3 Școala Boghiș, Grădinița Boghiș, Grădinița Bozieș 

Structura personalului din sistemul de învățământ 

 – personal didactic: 29 persoane 

- personal auxiliar: 1 persoane 

 - personal  didactic în învățământul preșcolar: 5 persoane 

 - personal didactic în învățământul primar: 8 persoane 

 - personal didactic în învățământul gimnazial: 16 persoane 

Structura elevilor din sistemul educațional al comunei Boghiș: 

 - elevi înscriși: 204 

 - elevi înscriși în învățământul primar: 115 

 - elevi înscriși în învățământul gimnazial: 89  

              - preșcolari:  85 

 

Sistemul sanitar - nr. medici – 1 (medic de familie) 
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1.4 Date și sinteze 

1.4.1 Infrastructura de transport 

 

O situație sintetică cu starea drumurilor comunale este redată în tabelul următor: 

Tabelul 1: Situația drumurilor comunale, comuna Boghiș 

Nr.crt Categoria 
și nr. 
drumului, 
localitatea 
de 
început, 
loc. 
principale 
de pe 
traseu 

Lungime 
(km) 

Îmbrăcăminți 
asfaltice 

Pietruire Pământ Administrator 
(UAT) 

Stare de 
viabilitate 
B(bun), 
M(mediu), 
R(rău) 

1. DJ191D 5 5   Județul Sălaj B 

2. DC 91 
Boghiș -
Bozieș 

3.3 3.3   Comuna 
Boghiș 

B 

3. DC 85 
Boghiș-Iaz 

 1.8 1.8   Comuna 
Boghiș 

M 

4. DC91A 
Boghiș-
Crasna 

5.026 0.21 0.30 4.516 Comuna 
Boghiș 

R 

5. DC 91C 
Boghiș-
Nușfalău 

1.165  0.1 1.065 Comuna 
Boghiș 

R 

6. Străzi și 
ulițe 

11.6 5.139 4.265 2.196 Comuna 
Boghiș 

B/M/R 

Sursa: Prelucrare date furnizate de către primăria comunei Boghiș 

Așa cum se poate observa, infrastructura drumurilor se află într-un proces de dezvoltare, existând 

drumuri în stare bună, dar și drumuri în stare medie și rea. 

Transportul în comun se realizează cu microbuzul școlar, pe ruta Boghiș-Bozieș, existând 2 curse pe zi. 
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1.4.2 Utilități 

 

În tabelul de mai jos putem observa evoluția rețelei de apă și canalizare de pe teritoriul comunei din 

ultimi 10 ani. Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile este de 9.8 km, iar lungimea 

totală simplă a conductelor de canalizare este de 9.1 km. 

Tabelul 2: Evoluția rețelelor de apă și canalizare în comuna Boghiș 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lungimea 

totală a 

rețelei simple 

de distribuție 

a apei 

potabile 

9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 

Lungimea 

totală simplă 

a 

conductelor 

de canalizare 

9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 9.1 

Sursa: date INS 

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor de-a lungul perioadei de 10 ani a crescut 

semnificativ. Putem observa dublarea cantității consumate comparativ cu anul 2010. Vorbind de o 

situație medie la nivel rural, acest lucru indicând că tot mai multe gospodării folosesc această rețea și nu 

sursele proprii de apă (fântânile). În tabelul de mai jos sunt incluse cantitățile de apă potabilă, care sunt 

exprimate în mii de metri cubi . 

Tabelul 3: Evoluția cantității de apă potabilă distribuită consumatorilor (mii mc) 

Cantitatea de apă potabilă 

distribuită consumatorilor 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

- total 15 19 20 20 22 25 25 28 28 31 
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- din care pentru uz casnic 13 17 17 18 19 21 20 22 24 25 

Sursa INS: prelucrare proprie. 

 

1.5 Analiza principalilor indicatori locali 

1.5.1 Sumar 
   

Pentru realizarea strategiei de dezvoltare a comunei este nevoie în primul rând de o „radiografie” generală 

a acesteia, care implică un proces de analiză a datelor statistice prin intermediul cărora putem identifica 

problemele întâmpinate de comunitate alături de oportunitățile de dezvoltare pe care le are aceasta. În 

acest capitol vizăm analiza dimensiunilor demografice, educaționale, de sănătate și administrative. Acești 

indicatori au scopul de a facilita informații utile, de a oferi concluzii  și de a sprijini luarea deciziilor.  

Pe parcursul acestei analize o să efectuăm delimitarea unor informații și aspecte ale comunei prin 

utilizarea unor comparații cu media rural județeană, calculată ca și media celor 57 de comune din județul 

Sălaj, dar și comparații cu câteva comune de referință, acestea fiind alese datorită similitudinilor și 

valorilor apropiate de comuna Boghiș. Comunele de referință alese sunt: Almașu, Camăr, Cizer, Dobrin, 

Gârbău, Șamșud.  

 

1.5.2 Demografie 
A. Evoluția demografică 

Fișa statistică a fiecărei localități prezintă datele legate de populație ca și populația legală și populația 

stabilă. Populația legală conține persoanele cu domiciliul stabil în unitatea administrativă analizată. 

Populația stabilă reprezintă toate persoanele cu reședința în comună, adică sunt incluse și persoanele cu 

domiciliul legal în altă localitate, dar cu reședința în localitatea analizată. Calculăm acest indicator pe baza 

datelor obținute de la Direcția Județeană de Evidență a Populației. Preferabilă pentru analize și studii este 

utilizarea populației stabile, fiind mult mai apropiată de populația reală a zonei.  
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Tabelul 4:  Evoluția populației după domiciliu, la 1 iulie, în comuna Boghiș, perioada 2008-2020 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Boghiș 1894 1899 1931 1948 1949 1939 1927 1922 1941 1926 1923 1937 1939 

Media Rural 

Județeană 

2568 2551 2536 2524 2515 2500 2485 2473 2468 2451 2438 2424 2413 

Sursa: INS, prelucrare proprie.  

 

Figura 1: Evoluția populației după domiciliu, la 1 iulie, în comuna Boghiș, perioada 2008-2020 

Sursa: INS, prelucrare proprie 

Conform graficului de mai sus putem observa un trend fluctuant al populației, la nivelul comunei Boghiș. În 

primii 4 ani populația este în creștere, urmând o perioadă de stagnare, după care o scădere ușoară. În ultimii 5 

ani acest trend se repetă, și prezintă o creștere ușoară pe anul 2020. Comparând strict anii de referință 2008 și 

2020, numărul populației a crescut cu 46 de persoane, indicând o perspectivă pozitivă. Trebuie menționat 

faptul că populația comunei se situează sub nivelul mediei rural județene.  

 

B. Îmbătrânirea populației 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la 1 iulie 2020, populația comunei Boghiș 

era de 1939 de locuitori, dintre care persoane de gen masculin 974 și persoane de gen feminin 965.  
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În tabelul următor putem observa un număr ridicat al populației în segmentele de vârstă cuprinse între 

30 și 49 de ani, aceste segmente cuprind persoanele apte de muncă, cu o importanță pe termen mediu a 

comunei. Persoanele din această categorie reprezintă forța de muncă din prezent și viitorul apropiat, 

reflectând o comunitate puternică la momentul actual. Această categorie va influența însă tendința 

demografică odată cu îmbătrânire și ieșirea de pe piața muncii. Toate segmentele de vârstă de peste 50 

de ani au un număr mai redus de persoane  decât segmentele cu vârste mai tinere, fapt care nu indică un  

fenomen accentuat de îmbătrânire a populației, ci aspectul de comună cu o structură optimă a populației. 

În ceea ce privește ponderea tinerilor putem afirma că există o ușoară tendință de creștere. Numărul 

populației din segmentele de vârstă 0-4 ani și 10-14 ani prezintă o creștere, însă putem observa și un ușor 

dezechilibru între genuri la acest nivel. 

Forma piramidei vârstelor populației indică o tendință de stabilizare demografică, având o formă oarecum 

piramidală, cu  segmentul de vârstă 30-49  dominant. 

Tabelul 5: Populația pe categorii de vârstă, în funcție de gen, anul 2020, 1 iulie 

Vârsta Bărbați Femei 

0- 4 ani 70 68 

5- 9 ani 55 52 

10-14 ani 80 65 

15-19 ani 56 66 

20-24 ani 71 56 

25-29 ani 54 47 

30-34 ani 89 72 

35-39 ani 75 61 

40-44 ani 81 80 

45-49 ani 78 62 

50-54 ani 53 58 

55-59 ani 50 46 

60-64 ani 50 60 

65-69 ani 52 43 
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70-74 ani 25 41 

75-79 ani 15 36 

80-84 ani 11 29 

85 ani și peste 9 23 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

 

Figura 2: Piramida populației din comuna Boghiș, 1 iulie 2020 

 

 Sursa: INS, prelucrare proprie. 

 

Raportul de dependență demografică este raportul dintre numărul persoanelor de vârstă "dependentă" 

(persoane sub 15 ani și de peste 64 ani) și populația în vârstă de muncă (15-64 ani) exprimat la 100 de 

persoane și este calculat după următoarea formulă: Rd = [P ( 0-14 ani) + P ( 65+ ani) / P (15- 64ani)] x100.  

Efectuând o analiză comparativă a acestui indicator putem observa o situație echilibrată. Comuna se află 

sub nivelul mediei rural județene și a comunelor de referință, dar 53% din populația comunei se află în 

situație de dependență. Așadar presiunea exercitată asupra populației active este mai redusă.  
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                Figura 3: Raportul de dependență demografică, 1 ianuarie 2020 

 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Migrația este un element esențial în ceea ce privește creșterea și descreșterea demografică. Rata sporului 

migratoriu este elementul cu ajutorul căruia putem măsura nivelul migrației. Acesta reprezintă diferența 

dintre numărul de stabiliri și plecări cu reședința, raportat la 1000 de locuitori din unitatea administrativă 

analizată.  

Tabelul 6: Rata sporului migratoriu, perioada 2010-2020 

UAT Sporul migratoriu (stabiliri-plecări cu 

reședința, media pentru 10 ani) 

Rata sporului migratoriu pe 10 ani 

(stabiliri-plecări cu reședința – media pe 

10 ani, raportate la mia de locuitori) 

Boghiș 
14.5 7.5 

Almașu -19.4 -9.1 

Camăr -10.4 -6.12 

Cizer 15.5 7.07 

Dobrin 3.5 2.08 

Gârbou -9.3 -4.20 

Șamșud -6.7 -3.71 
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Media Rural 

Județeană -7.35 -2.93 

Sursa: INS, prelucrare proprie 

 

Figura 4: Rata sporului migratoriu perioada 2010-2019 

 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Prin rata sporului migratoriu se înțelege pierderea anuală medie de populație la mia de locuitori care 

reiese din cauza migrației. Comparativ cu media Rural Județeană și comunele de referință, comuna Boghiș 

se află într-o situație favorabilă, aceasta a dobândit anual prin migrație, în medie, 7.5 persoane la mia de 

locuitori. Comuna se află cu mult peste media rural județeană și comunele de referință (excepție făcând 

comuna Cizer), fiind comuna cu cele mai multe stabiliri.  Acest fenomen se poate explica și prin contextul 

actual de pandemie COVID-19, care a îndemnat multe persoane să se restabilească în comunitățile de 

proveniență sau să se stabilească în comunități rurale. 

O altă caracteristică demografică importantă este populația stabilă în funcție de confesiunea religioasă. 
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Tabelul 7: Populația stabilă după confesiune 

Confesiune/total Ortodoxă Romano-

catolică 

Reformată Penticostală Baptistă Adventistă 

de ziua a 

7-a 

Informație 

nedisponibilă 

1858 397 11 1081 144 138 54 25 

100% 21.46% 0.59% 58.43% 7.78% 7.46% 2.92% 1.35% 

Sursa: Recensământ 2011, prelucrare proprie 

  

Figura 5: Populația stabilă după religie 

 

Sursa: Recensământul din 2011, prelucrare proprie. 

 

Din perspectiva confesională comuna Boghiș se caracterizează prin diversitate, în total având un număr 

de șase culte religioase declarate. Confesiunea majoritară este cea Reformată, întâlnită într-un procentaj 

de 58.43%, urmată de cea Ortodoxă 21.46%, după care de cultele Neoprotestante, 0.59% Romano-catolici, 

dar există și un procentaj de 1.35% pentru care nu sunt informații disponibile.  
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Conform structurii populației în funcție de etnia declarată, Comuna Boghiș se prezintă cu o structură 

etnică alcătuită din trei etnii. Cea majoritară este etnia maghiară prezentă într-un procentaj de 69.07% 

din totalul populației, urmată de persoanele de etnie romă într-un procentaj de 23.01% și cei de etnie 

română într-un număr de 6.95%. Nu sunt informații disponibile cu privire la 0.97% din populație. 

Tabelul 8: Populația stabilă după etnie 

Etnie Total 

populație 

Români  Maghiari Romi Informație 

indisponibilă 

Recensământ 

2011  

1858 129 1282 427 18 

Procentaj 100% 6,95% 69,07% 23,01% 0,97% 

Sursa: Recensământul din 2011, prelucrare proprie. 

 

Figura 6: Populația stabilă după etnie, în comuna Boghiș 

 

Sursa: Recensământul din 2011, prelucrare proprie. 
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C. Natalitate și mortalitate 

Acest capitol începe cu definirea termenilor cheie utilizați pentru realizarea unei analize adecvate. 

- natalitatea este indicele ce rezultă din raportarea nou-născuților vii la mia de locuitori într-o anumită 

perioadă de timp, care indică frecvența nașterilor în cadrul unei populații date; 

- mortalitatea este un indice rezultat din raportarea numărului de decese dintr-o populație, la o mie de 

locuitori, pe un anumit teritoriu;  

- sporul natural al populației, raportat la o anumită perioadă de timp, reprezintă diferența dintre 

natalitate și mortalitate (diferența dintre numărul nou-născuților vii și numărul decedaților); acesta 

poate fi pozitiv (nr. nou-născuților este mai mare decât nr. decedaților), negativ (numărul nou-născuților 

este mai mic decât nr. decedaților) sau zero; 

- rata sporului natural, reprezintă diferența dintre rata generală a natalității și rata generală a 

mortalității; 

Tabelul 9: Evoluția sporului natural, comuna Boghiș 

Specificația/anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Născuții vii 34 25 18 19 20 23 28 32 32 25 29 

Decedați 17 21 24 23 26 26 23 33 24 18 24 

Spor natural 17 4 -6 -4 -6 -3 5 -1 8 7 5 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 
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Figura 7: Evoluția sporului natural, comuna Boghiș  

 

 Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Din figura și tabelul de mai sus putem observa situația comunei Boghiș cu privire la sporul natural. 

Aceasta are un spor natural cale alternează între valori pozitive și negative. Privind evoluția sporului 

natural și mai ales datele din ultimii doi ani, trendul sugerează o creștere ușoară, dar și o repetare a 

valorilor din anii anteriori. Cum putem observa din figură, fiecare creștere este urmată de un declin al 

valorilor. În ultimii 3 ani comuna a înregistrat un spor natural pozitiv. 

Pentru realizare unei analize comparative a comunei Boghiș, s-a calculat sporul natural mediu de 

populație (media anuală pe un interval de 10 ani), pentru comună și pentru comunele de referință: 

Almașu, Camăr, Cizer, Dobrin, Gârbău și Șamșud, precum și media rural județeană. S-a calculat apoi rata 

sporului natural mediu pe o perioadă de 10 ani. 
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Tabelul 10: Rata sporului natural mediu pe 10 ani (2011-2020) 

UAT Rata sporului natural mediu pe 10 ani 

Boghiș 0.46 

Almașu -14.10 

Camăr -5.25 

Cizer -7.19 

Dobrin -10.76 

Gârbou -8.12 

Șamșud 3.79 

Media rural Județeană Sălaj -5.47 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Figura 8: Rata sporului natural mediu pe 10 ani (2011-2020) 

 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 
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 Cum se poate observa din tabelul de mai sus, Comuna Boghiș are un spor pozitiv de populație, 

comparativ cu media rural județeană și majoritatea comunelor de referință, aceasta are o situație 

pozitivă cu o rată de creștere de 0.46. Dintre comunele de referință cu excepția Șamșudului care are o 

rată pozitivă chiar mai mare decât Boghiș, toate celelalte comune au valori negative, chiar și media rural 

județeană exemplificând pierderea populației.  

 

1.5.3 Educație 
 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, pe raza comunei se regăsește o singură 

unitate de învățământ în anul 2020. Aceasta dispune de 21 de săli de clasă, dintre care 4 destinate 

învățământului preșcolar și 17 destinate învățământului primar și gimnazial; 1 laborator școlar; 1 sală de 

gimnastică; și 1 teren de sport. 

Tabelul 11: Evoluția populației școlare în perioada 2009-2019 

Anul 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Copii înscriși în 

grădinițe – 

preșcolari 

69 66 71 61 64 64 57 50 57 74 85 

Elevi înscriși în 

învățământul 

primar și 

gimnazial - 

școlari 

198 203 198 219 221 218 218 221 229 219 217 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Pentru o mai bună înțelegere a evoluției numărului celor înscriși în învățământ, s-a luat ca referință 

perioada 2009-2019, pentru care datele statistice sunt disponibile. Așa cum reiese din tabelul de mai 

sus, numărul copiilor se află în creștere dacă comparăm strict anii de referință 2009 și 2019. Din figura 

de mai jos, se observă în cazul școlarilor un trend ascendent de-a lungul perioadei analizate, cu mici 

fluctuații. În cazul preșcolarilor, trendul general de-a lungul perioadei analizate a fluctuat, fiind 

caracterizat de creșteri și descreșteri repetate, însă acesta tinde să se păstreze stabil.  
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     Figura 9: Evoluția populației școlare în perioada 2009-2019

  

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

 

Tabelul 12: Ultima formă de învățământ absolvită 

Ultima formă 

de 

învățământ 

absolvită 

Superior Postliceal Liceal Profesional și 

de ucenici 

Gimnazial Primar Fără 

școală 

Rural 

național 

4.74% 1.54% 17.23% 14.67% 36.56% 20.92% 4.34% 

Județul Sălaj 10.78% 2.43% 24.73% 14.21% 29.24% 14.87% 3.74% 

Rural 

Județean 

4.84% 1.30% 19.92% 13.84% 36.16% 19.19% 4.75% 

Boghiș  3.29% 0.76% 19.86% 16.13% 36.05% 19.35% 4.55% 

Sursa: Recensământ 2011, prelucrare proprie. 
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Nivelul general de educație al unei localități poate fi indicat prin intermediul datelor statistice privind 

ultima formă de învățământ absolvită. Conform datelor de la ultimul recensământ, majoritatea 

populației comunei Boghiș se încadrează în categoria de persoane care au finalizat învățământul 

gimnazial (36.05%), o valoare puțin mai scăzută față de cea înregistrată la nivelul rural național (36.56%) 

și cea de la nivelul rural județean (36.16%), însă aflându-se peste valoarea înregistrată la nivelul 

județului Sălaj (29.24%). Urmează categoria persoanelor care au finalizat  nivelul liceal (19.86%), care se 

află peste media rural națională, dar sub cea județeană și rural județeană. Următoarea categorie este 

reprezentată de persoanele care au finalizat învățământul primar (19.35%). Procentajul celor care au 

finalizat învățământul profesional și de ucenici plasează comuna peste media rural națională, județeană 

și cea rural județeană, având un procentaj de 16.13%.  Procentajul celor fără școală este unul ridicat 

(4.55%), aflându-se peste județul Sălaj și Rural Național, dar sub media rural județeană (4.75%). Cei care 

au finalizat învățământul superior însumează un procentaj de 3.29%, plasând comuna atât sub rural 

național (4.75%), cât și sub județul Sălaj (10.78%), dar și sub ruralul județean (4.84%). Un procentaj de 

0.76% dintre respondenți au finalizat învățământul postliceal, plasând comuna sub celelalte categorii de 

comparație. 

Figura 10: Nivelul ultimei instituții de învățământ absolvite 

 

Sursa: Recensământ 2011, prelucrare proprie. 
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Tabelul 13: Rezultate Evaluare Națională clasa a VIII-a perioada 2011-2021 

 

An școlar Înscriși Promovați Rata de 

promovabilitate 

2011 19 14 73.68% 

2012 14 11 78.57% 

2013 13 9 69.23% 

2014 12 7 58.33% 

2015 15 7 46.66% 

2016 15 10 66.66% 

2017 8 7 87.50% 

2018 10 5 50% 

2019 5 4 80% 

2020 12 8 66.66% 

2021 13 10 76.92% 

Sursa: primăria comunei Boghiș. 

 

Așa cum reiese din tabelul de mai sus, numărul elevilor promovați la evaluarea națională este mai mic 

decât al celor înscriși. De-a lungul perioadei analizate, rata de promovabilitate la această examinare a 

fluctuat, însă tendința în ultimii ani este una pozitivă. 

Conform datelor furnizate, rata de abandon școlar în perioada 2020-2021 a fost de 5.39%, un procentaj 

destul de ridicat, dacă ne raportăm la numărul elevilor din comună. 

Rata de continuare a studiilor după nivelul gimnazial și liceal  în perioada 2019-2020 a fost de  80%. 

 

1.5.4 Sănătate și asistență socială 
 

Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în anul 2019, pe raza comunei funcționa 1 

cabinet medical de familie, 1 cabinet stomatologic, 2 farmacii și un laborator de tehnică dentară, toate 

fiind proprietăți private. În cadrul unităților medicale activau 1 medic de familie, 2 farmaciști, 7 persoane 

încadrate ca personal sanitar mediu.  
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Conform datelor furnizate de primăria comunei Boghiș, în perioada 2016-2020, cele mai numeroase 

afecțiuni ale locuitorilor au constat în: hipertensiune arterială (1791 de cazuri în total în perioada 2016-

2020), cardiopatii ischemice (848 de cazuri în total în perioada 2016-2020), diabet zaharat (360 de cazuri 

în total în perioada 2016-2020), tulburări mintale (262 de cazuri în total în perioada 2016-2020). 

Asociația ”Banffy” Boghiș derulează proiectul de asistență socială „Grija pentru bunicii noştri” – vizând 

îngrijirea vârstnicilor la domiciliu. Proiectul  funcționează continuu de 10 ani. Începând cu anul 2011, 

Asociaţia a obținut acreditarea serviciul social de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu. Asociația 

a fost apoi licențiată în anul 2017, pentru o perioadă de 5 ani, pentru furnizarea  de servicii sociale, 

respectiv servicii de îngrijire la domiciliu. Proiectul îşi propune pe de o parte să ajute vârstnicii din 

comună, ajunşi în incapacitatea de a-şi rezolva singuri problemele cotidiene, iar pe de altă parte să le 

întărească sentimentul că sunt respectați de comunitate pentru munca lor de-o viaţă şi nu sunt uitați în 

situaţiile grele.  

Obiectivele serviciului de îngrijire la domiciliu sunt: menținerea persoanei vârstnice în familie, 

prevenirea instituționalizarea, implementarea standardelor de calitate specifice, creșterea gradului de 

implicare în rezolvarea problemelor, sensibilizarea comunității, creșterea competențelor personalului. 

Momentan Asociația are două persoane angajate în funcția de îngrijitor de bătrâni a domiciliu, și o 

persoana în funcția de conducător de unitate de îngrijire la domiciliu, și în cadrul serviciul de îngrijire la 

domiciliu în general sunt 20-25 de persoane asistate. 

 

1.5.4 Turism 
 

Conform datelor Ministerului  economiei, energiei și mediului de afaceri, în anul 2021, la nivelul 

României, există 52 de stațiuni turistice de interes național și 95 de stațiuni turistice de interes local 

printre care se află și comuna Boghiș. Atestarea de stațiune turistică se face în baza unei hotărâri de 

guvern și este promovată de Ministerul Economiei, Antreprenorialului și Turismului.  

Statutul de stațiune turistică se presupune că va avea un impact pozitiv pe termen lung asupra 

comunităților, deoarece va permite comunelor care dețin acest statut să fie promovate prin intermediul 

acestui nou statut, astfel că poate ajuta la o promovare a comunei mult mai ridicată, dar poate ajuta  și 

la atragerea de fonduri nerambursabile, obținând un punctaj mai ridicat datorită acestui statut.    
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Comuna Boghiș deține statutul de stațiune turistică de interes local și are un potențial turistic ridicat, 

aceasta având resurse și avantaje specifice care îi oferă multiple posibilități de dezvoltare.  

Din perspectiva turismului termal și balnear, există zăcămintele de izvoare de apă termală cu proprietăți 

curative, care au dus la apariția Stațiunii balneoclimaterice ”Băile Boghiș” (aceasta având o capacitate de 

primire în timpul sezonului de vară de aproximativ 4000 de persoane, fiind alimentată de trei foraje cu 

apă rece și trei foraje cu ape minerale sulfuroase, sodice, bicarbonatate și termale cu temperatura de 42 

de grade Celsius), care la rândul ei a stimulat și dezvoltat ramura de cazare turistică a comunei. 

Stațiunea Băile Boghiș aflată în patrimoniul OJT Sălaj s-a privatizat în anul 2006 și și-a schimbat 

acționariatul în anul 2014. În prezent, bazinul acoperit care asigura un flux de turiști în tot timpul anului 

nu mai funcționează din lipsă de investiții. Acest lucru scurtează sezonul turistic la doar 3 luni vara, 

afectând puternic economia comunei. 

Din perspectiva turismului de agrement și cultural se identifică elemente ale turismului rural cum ar fi, 

obiective religioase, istorice și tradiții populare bogate. Atracțiile care se regăsesc în comună:  

- Biserica reformată din satul Boghiș- conform documentelor, actuala biserică a fost construită în 

perioada 1792-1796 cu sprijinul lui Bánffy Dénes și Farkas. Bánffy Elek și soția acestuia Györffy Mária, ale 

căror oseminte se găsesc în cripta bisericii. Aceștia au cumpărat orga și au obținut la Cluj aprobările de 

construcție. Ceasul a fost construit de Kovács István în anul 1800. În anul 1917 au fost restaurate 

clopotele și tuburile orgii, iar în anul 1953 acoperișul de șindrilă a fot înlocuit cu unul de tablă. 

- Biserica reformată din satul Bozieș, se presupune că a fost construită în sec. al XVI-lea. Se mai 

vehiculează, ca dată de construcţie, mijlocul sec. al XV-lea. În forma actuală datează din 1785, când a 

fost extinsă. Orga a fost construită în 1864.1 

- Castelul Bánffy din anul 1720, fost construit în anul 1719 conform unei inscripții aflată pe o grindă a 

acoperișului.  și a avut mai mulţi proprietari, ultimul fiind moşierul Ketheli István. În secolul XVII, în locul 

castelului din Boghiș era un conac. Ultimul proprietar al castelului din Boghiș a fost moșierul Ketheli 

István, care a venit aici în secolul XX. Mai întâi a fost chiriaș, dar apoi a și cumpărat proprietatea pe care 

a vândut-o în 1925 când s-a refugiat2.  

- Alte atracții turistice: 

 
1 http://www.bjs.ro/Document_Files/Ghidsalaj/00000582/279kc_Ghid%202017%20bundetiparA5.pdf, pag 106 
2 http://www.crasnabarcau.ro/wp-content/uploads/2015/03/07_PDL-Crasna_final-2015-feb.pdf,  pag 33 

http://www.bjs.ro/Document_Files/Ghidsalaj/00000582/279kc_Ghid%202017%20bundetiparA5.pdf
http://www.crasnabarcau.ro/wp-content/uploads/2015/03/07_PDL-Crasna_final-2015-feb.pdf
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- Monumentul eroilor căzuți în cele două războaie mondiale, care are ca simbol un vultur3. 

- Moara de cereale: construită la sfârșitul secolului XVIII, funcțională și în prezent 

- Șirul pivnițelor 

- Bisericile: baptistă, ortodoxă, adventistă, penticostală 

La această categorie mai trebuie să menționăm și individualitatea zonei (partea superioară a văii 

Barcăului) care oferă peisaje pitorești și posibilitatea de drumeții, alături de amplasamentul comunei 

care ne oferă și alte obiective turistice din alte comune aflate la distanțe mai mici. Aici înțelegem 

rezervația naturală „Mlaștina de la Iaz” aflată la 8km de comună, casele-muzeu din satul Iaz, rezervația 

naturală „Pădurea Lapiș ” , orașul Șimleul Silvaniei și multe altele.  

Pe plan cultural în comuna Boghiș se remarcă mai multe evenimente pe parcursul anului, evenimente 

care reunesc comunitatea, cum ar fi: Fărșangul - Ziua internațională a femeilor - Festivalul datinilor și 

obiceiurilor sărbătorilor pascale - Ziua bărbaților - Ziua mamelor - Ziua copiilor - Zilele comunei - 

Festivalul de teatru al actorilor amatori - Ziua internațională a vârstnicilor - Festivalul recoltei - Festivalul 

datinilor și obiceiurilor sărbătorilor de iarnă, după următorul calendar: Zilele "Banffy" Boghiș – 

septembrie; Ziua bărbaților - 1 aprilie; Ziua internațională a femeilor - 8 martie; Ziua mamelor – mai; 

Ziua copiilor - 1 iunie; Balul strugurilor – octombrie; Sărbătoarea pomului de Crăciun - colinzi – 

decembrie. 

Comuna deține două cămine culturale, reabilitate și modernizate cu o capacitate de 480 de locuri. 

Aceste oferă posibilitatea de organizare a serbărilor și spectacolelor. Elementele tradiționale și populare 

care pot fi observate în comună sunt evenimente de familie: nunți, botezuri, înmormântări, serbări, 

toate organizate în mod tradițional, cu port și dansuri populare. Un alt element popular este țesutul, 

acest meșteșug este practicat conform tradiției locale, din păcate în prezent foarte puține familii mai 

practică această ocupație. 

Potrivit datelor furnizate de primăria comunei, la nivel de capacitate turistică există: 1 ștrand și 10 

pensiuni, care au 200 de paturi, și aproximativ 20-25 de angajați. 

Conform datelor privind capacitatea turistică comuna Boghiș în anul 2020 existau 56 de unități de 

primire ospitalieră. Regăsim 5 pensiuni agroturistice, 1 căsuță turistică și 50 de bungalouri. 

 

 
3 http://www.bjs.ro/Document_Files/Ghidsalaj/00000582/279kc_Ghid%202017%20bundetiparA5.pdf , pag 105 
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Figura 11: Capacitatea de cazare turistică pe tipuri de structuri de primire turistică, în comuna Boghiș 

 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Conform datelor prezentate în figura de mai sus, capacitatea de cazare a comunei a scăzut relativ puțin 

comparat cu anii anteriori.  

Figura 12: Sosiri ale turiștilor în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri de cazare în comuna 

Boghiș 

 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 
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Conform datelor, numărul sosirilor indică o oarecare stabilitate, chiar dacă s-au reorganizat structurile 

de primire, numărul persoanelor este aproximativ același, cu excepția anului 2015 unde observăm o 

ușoară creștere, urmând ca apoi trendul să fie descrescător. 

Figura 13: Înnoptări în structuri de primire turistică pe tipuri de structuri, în comuna Boghiș 

 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Numărul înnoptărilor în structurile de primire turistică a urmat un trend crescător până în anul 2015, 

urmând ca mai apoi să  urmeze o pantă descrescătoare, cu mici fluctuații. De remarcat faptul că în anii 

2019 și 2020 au s-au înregistrat înnoptări și la nivel de căsuțe turistice. 

 

1.5.5 Administrația publică și capacitate administrativă 

 

Pentru a ne forma o ideea despre aparatul administrativ al Primăriei comunei Boghiș și evoluția lui în timp, 

tabelul următor este ilustrativ: 
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Tabelul 14: Evoluția numărului de angajați și angajați cu studii superioare (posturi ocupate), în perioada 

2010-2020 

ANUL Funcții de 

conducere 

Funcții de 

execuție 

Studii superioare 

funcții de 

conducere 

Studii superioare 

funcții de execuție  

2010 1 13 1 3 

2011 1 13 1 3 

2012 1 11 1 3 

2013 1 11 1 3 

2014 1 11 1 3 

2015 1 11 1 3 

2016 1 12 1 4 

2017 1 13 1 8 

2018 1 12 1 8 

2019 1 12 1 8 

2020 1 12 1 8 

Sursa: Primăria comunei Boghiș 

 

La acest tabel se adaugă în medie , un număr de 10 asistenți personali anual şi funcțiile de demnitate 

publică , primar şi viceprimar. Se poate observa că numărul funcțiilor de conduce s-a menținut de-a 

lungul perioadei analizate, în timp ce numărul funcțiilor de execuție a fluctuat de-a lungul perioadei 

analizate, de la 13, la 11, în prezent menținându-se la 12. Îmbucurător este faptul că nivelul studiilor 

celor din funcțiile de execuție a început să crească, astfel că dacă în anul 2010 doar 3 persoane aveau 

studii superioare, în anul 2020 numărul acestora a crescut la 8.  

Numărul persoanelor care beneficiază de ajutoare social, în funcție de tipul de ajutor oferit  este de 174  

de persoane, conform datelor furnizate de primăria comunei Boghiș.  

 

1.5.6 Siguranță publică 
 

Conform datelor furnizate, numărul de infracțiuni în ultimii 10 ani la nivelul comunei a fost următorul: 

- Furturi: 60 
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- Violare de proprietate: 6 

- Regim rutier: 30 

Numărul de infracțiuni cercetate și soluționate de poliție în perioada 2015-2019 a crescut, însă nu 

îngrijorător. 

Tabelul 15:  Număr infracțiuni cercetate și soluționate de poliție 

An 2015 2016 2017 2018 2019 

Număr 
infracțiuni 
cercetate 
și 
soluționate 
de poliție 

16 10 9 6 24 

Sursa: E-demos, prelucrare proprie. 

La nivelul comunei Boghiș se poate concluziona faptul că gradul de infracționalitate este scăzut, 

siguranța publică nefiind o problemă la nivelul comunei.  

 

1.5.7 Asociativitate 

 

La nivelul comunei funcționează Asociația Culturală Banffy Boghiș, cu o activitate bogată și diversificată. 

Asociaţia a fost înfiinţată în anul 2002 cu scopul de-a promova și organiza diferite activităţi, și proiecte 

cum ar fi: 

- activități culturale, sociale, comunitare, educative, sportive.  

- activități de îngrijire vârstnicilor la domiciliu. 

- activități de promovarea culturii, de întărirea sentimentului de apartenență la cultura locală, la 

comunitate și etnie.  

- activități de implicare activă a tinerilor în dezvoltarea locală. 

 

Statutul Asociaţiei a fost modificat şi completat în anul 2012, prin includerea mai multor obiecte de  

activitate. În cei 19 ani de la înființare, Asociaţia a iniţiat şi a derulat cu succes mai multe proiecte cum ar 

fi: 

- „Istoria noastră în imagini”- proiect de digitalizare a fotografiilor vechi 

- Organizarea de tabere de creații artistice 
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- „Nouă ne pasă” – acţiuni pentru protecția mediului;  

- Organizarea anuală a  ”Zilei Vârstnicilor” 

- Ședința femeilor vârstnice”-săptămânal 

- Clubul mămici și copiii 

- ”Satul meu natal este mândria mea!”. Activitățile pentru copii, și implicarea lor la diferite activități, 

concursuri, proiecte are o mare importanță. Proiectul dezvoltă spiritul de prietenie, de colectiv, cultivă 

valorile locale, implică copiii la viața societății, toate acestea desfășurându-se în scopul dezvoltării 

comunitare.                                                                                                 .  

- Proiectul nou” Eroii noștri dintotdeauna - Bătrânii cronicari ai istoriei noastre”; 

 - Proiectul „Grija pentru bunicii noștri” – vizând îngrijirea vârstnicilor la domiciliu,  este un proiect care 

funcționează continuu de 10 ani și își propune pe de o parte să ajute vârstnicii din comună, ajunși în 

incapacitatea de a-şi rezolva singuri problemele cotidiene, iar pe de altă parte să le întărească sentimentul 

că sunt respectați de comunitate pentru munca lor de-o viață şi nu sunt uitați în situațiile grele.  

Comuna mai este membră în diferite asociații intercomunale: 

- Asociația de Dezvoltare intercomunitară Valea Barcăului; 

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECODES Sălaj include toate unitățile administrativ teritoriale 

din județul Sălaj, al cărei scop este de a construi un viitor mai curat, printr-un sistem de management 

integrat al deșeurilor în județul Sălaj. 

- Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, compusă din 

122 de membri,  iar scopul asociației constă în reglementarea, înființarea, organizarea, finanțarea, 

exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pe 

raza de competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum și realizarea în comun a unor 

proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate înființării, modernizării și/sau 

dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de 

dezvoltare a serviciului. 

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Barcăul; 

- Comuna face parte din GAL Valea Crasnei și Barcăului, alături de alte 12 comune, 11 din județul Sălaj 

(Agrij, Camăr, Carastelec, Crasna, Halmășd, Măeriște, Meseșenii de Jos, Nușfalău, Pericei, Valcău de Jos, 

Vârșolț) și 1 comună din județul Bihor (Balc).  

-Asociația Comunelor din România 
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Capitolul II. Analiza cadrului strategic 

 

2.1 Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 
 

România s-a alăturat liderilor celor 193 state membre ale ONU la Summit-ul privind dezvoltarea din 

septembrie 2015 adoptând Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, un program de acțiune globală în 

domeniul dezvoltării cu un caracter universal și care promovează echilibrul între cele trei dimensiuni ale 

dezvoltării durabile – economic, social și de mediu. Pentru prima oară, acțiunile vizează în egală măsură 

statele dezvoltate şi cele aflate în curs de dezvoltare. 

Central Agendei 2030 se regăsesc cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), reunite informal şi 

sub denumirea de Obiective Globale. Prin intermediul Obiectivelor Globale, se stabilește o agendă de 

acțiune ambițioasă pentru următorii 15 ani în vederea eradicării sărăciei extreme, combaterii 

inegalităților şi a injustiției și protejării planetei până în 2030. 

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

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

promovarea unei agriculturi durabile. 

3. Sănătate şi bunăstare – Asigurarea unei vieţi sănătoase şi promovarea bunăstării tuturor la orice 

vârstă. 

4. Educaţie de calitate – Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare 

de-a lungul vieţii pentru toţi. 

5. Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor. 

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

pentru toţi. 

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

într-un mod sigur, durabil şi modern. 

8. Muncă decentă şi creştere economică – Promovarea unei creşteri economice susţinute, deschise 

tuturor şi durabile, a ocupării depline și productive a forţei de muncă şi a unei munci decente pentru 

toţi. 
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9. Industrie, inovaţie şi infrastructură – Construirea unor infrastructuri rezistente, promovarea 

industrializării durabile și încurajarea inovaţiei. 

10. Inegalităţi reduse – Reducerea inegalităţilor în interiorul ţărilor şi de la o ţară la alta.  

11. Oraşe şi comunităţi durabile – Dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie 

deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile.  

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

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

impactului lor. 

14. Viaţa acvatică – Conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine pentru 

o dezvoltare durabilă. 

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

gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi repararea degradării solului  și 

stoparea pierderilor de biodiversitate. 

16. Pace, justiţie şi instituţii eficiente – Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o 

dezvoltare durabilă, a accesului la justiție pentru toţi și crearea unor instituţii eficiente, responsabile și 

incluzive la toate nivelurile.  

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

revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă. 

 

2.2 Contextul european și național privind perioada de programare 

2021-2027 
 

UE a avut un rol esențial în conturarea Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă și se angajează să fie 

lider în punerea în aplicare a Agendei 2030. Două direcții de lucru ale CE: 

1. Integrarea ODD în cadrul politic european și în prioritățile actuale ale Comisiei; 

2. Dezvoltarea în continuare a viziunii pe termen lung și a obiectivelor politicilor sectoriale de după 2020, 

pregătind implementarea pe termen lung a ODD; 



36 
 

Obiectivele de politică pentru perioada 2021-2027: 

Investiții sub OP 1 - O Europă mai inteligentă – o transformare economică inovatoare și inteligentă:  

• consolidarea competențelor în materie de cercetare și inovare, precum și preluarea tehnologiilor 

avansate  

• valorificarea avantajelor digitalizării pentru cetățeni, societăți comerciale și guverne  

• îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii și internaționalizare 

 

Investiții sub OP 2 - O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon:  

• promovarea măsurilor de eficiență energetică și energia din surse regenerabile  

• adaptarea la schimbările climatice, prevenirea riscurilor și reziliența în fața dezastrelor  

• gestionarea durabilă a apelor  

• tranziția la o economie circulară  

• consolidarea biodiversități, infrastructurii verzi în mediul urban și a reduce poluării 

 

Investiții sub OP 3 - O Europă mai conectată – mobilitate și conectivitate TIC regională:  

• dezvoltarea rețelelor transeuropene de transport durabile, reziliente la schimbările climatice, 

inteligente și intermodale, inclusiv asigurarea unui acces îmbunătățit la rețelele transeuropene de 

transport, mobilitatea națională, regională și transfrontalieră  

• promovarea mobilității urbane multimodale  

• consolidarea conectivității digitale 

 

Investiții sub OP 4 - O Europă mai socială – implementarea Pilonului european al drepturilor sociale: 

• îmbunătățirea accesului la piața muncii prin politici active în domeniul pieței forței de muncă, 

anticiparea nevoilor în materie de competențe și sprijinirea tranzițiilor și a mobilității pe piața muncii 
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• îmbunătățirea calității, eficacității și relevanței sistemelor de educație și formare, pentru piața forței 

de muncă  

• favorizarea incluziunii active, pentru a promova integrarea socioeconomică a comunității rome, pentru 

a consolida accesul la servicii de calitate, pentru a aborda problema deprivării materiale și pentru a 

investi în locuințe, asistență medicală și infrastructura de îngrijire pe termen lung 

 

Investiții sub OP 5 - O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor 

urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale:  

• promovarea dezvoltării integrate în zonele urbane, în principal în orașele reședință de județ  

• sprijinirea dezvoltării locale integrată socială, economică, culturală și de mediu și securitatea. 

 

 

 

 

 

Corelarea obiectivelor de politică cu fondurile europene: 

Tabelul 16: Corelarea obiectivelor de politică cu fondurile europene 

Obiectivul de politică Fond 

 

OP 1 - O Europă mai inteligentă FEDR 

OP 2 – O Europă mai ecologică FEDR, FC 

OP 3 – O Europă mai conectată FEDR, FC 

OP 4 – O Europă mai socială  FEDR, FSE 

OP 5 – O Europă mai aproape de cetățeni  FEDR 

Sursa: Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă 
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Planul de redresare pentru Europa4 

Pentru stimularea redresării țărilor în urma situației pandemice, la nivelul Uniunii Europene a fost 

conceput instrumentul NextGenerationEU, al cărui buget este de 1 800 de miliarde EURO va susține 

reconstrucția Europei după criza provocată de COVID-19. Reconstrucția va susține dezvoltarea unei 

Europe mai ecologice, digitală și rezilientă. În data de 10 noiembrie 2020, Parlamentul European 

împreună cu țările din Uniunea Europeană, au ajuns la un acord referitor la următorul buget al Uniunii 

Europene pe termen lung și la instrumentul NextGenerationEU. Acordul va suplimenta cu 15 miliarde 

EURO fondurile pentru anumite programe5 în cadrul bugetului pe termen lung pentru perioada 2021-

2027. 

Distribuția fondurilor Uniunii Europene este sintetizată în tabelul de mai jos: 

Tabelul 17: Distribuția fondurilor Uniunii Europene în perioada 2021-2027 

Domenii Buget UE termen lung (2021-2027) NextGenerationEU Total 

Piața unică, inovare și sectorul 

digital 

132,8 miliarde EUR 10,6 miliarde EUR 143,4 miliarde EUR 

Coeziune, reziliență și valori 377,8 miliarde EUR 721,9 miliarde EUR 1 099,7 miliarde 

EUR 

Resurse naturale și mediu 356,4 miliarde EUR 17,5 miliarde EUR 373,9 miliarde EUR 

Migrație și gestionarea 

frontierelor 

22,7 miliarde EUR - 22,7 miliarde EUR 

Securitate și apărare 13,2 miliarde EUR - 13,2 miliarde EUR 

Vecinătate și întreaga lume 98,4 miliarde EUR - 98,4 miliarde EUR 

Administrația publică 

europeană 

73,1 miliarde EUR - 73,1 miliarde EUR 

TOTAL  1 074,3 miliarde EUR 750 miliarde EUR 1 824,3 miliarde 

EUR 

Sursa: Comisia Europeană 

 
4 Informații preluate de pe pgina CE, online: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro 

5 Este vorba despre următoarele programe: Orizont Europa, Erasmus+, „UE pentru sănătate”, Fondul de gestionare integrată a frontierelor, „Drepturi și valori”, 

Europa creativă, InvestEU, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, „Ajutor umanitar”. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_ro
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NextGenerationEU este un instrument temporar de redresare a cărui valoare este de 750 de miliarde 

EURO, și îi va permite Comisiei să obțină fonduri de pe piața de capital. Mai mult, acesta va contribui la 

repararea pagubelor economice și sociale provocate de pandemia de COVID-19.  

Elemnetul central al instrumentului NextGenerationEU  este Mecanismul de Rederesare și Reziliență, 

care oferă împrumuturi și granturi în valoare de 672,5 miliarde EURO pentru sprijinirea reformelor și 

investițiilor întreprinse de țările Uniunii Europene. Se dorește astfel atenuarea impactului economic și 

social al pandemiei de COVID-19, dar și de a face ca economiile și societățile europene să devină mai 

durabile, reziliente și mult mai bine pregătite pentru provocările și oportunitățile oferite de tranziția 

către o economie verde și de tranziția digitală. Fiecare stat membru lucrează la propriul plan de 

redresare și reziliență pentru a accesa fonduri din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. 

Tabelul 18: Defalcare fonduri NextGenerationEU 

Mecanismul de redresare și reziliență (RRF) 672,5 miliarde EUR (din care 360 mld. EUR 

credite) 

ReactEU 47,5 miliarde EUR 

Orizont Europa 5 miliarde EUR 

Programul InvestEU 5,6 miliarde EUR 

Dezvoltare rurală 7,5 miliarde EUR 

Fondul pentru o tranziție justă (JTF) 10 miliarde EUR 

RescEU 1,9 miliarde EUR 

TOTAL 750 miliarde EUR 

Sursa: Comisia Europeană 

Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) urmează să pună la dispoziția statelor  membre  672,5 

miliarde EURO sub formă de împrumuturi și subvenții, în vederea sprijinirii reformelor și investițiilor 

întreprinse de statele membre.  

Prioritățile UE cu privire la NextGenerationEU și Mecanismul de Redresare și Reziliență (MRR) oferă o 

oportunitate fără precedent de a accelera redresarea în Europa și de a consolida angajamentul față de 

tranzițiile duble: verde și digital.  

Comisia Europeană va evalua planurile realizate de statele membre în raport cu două obiective: 
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● 37% din fonduri să fie alocate investițiilor și reformelor ecologice - fiecare plan de recuperare 

și reziliență va trebui să includă minimum 37% din cheltuielile legate de climă. Progresul către 

alte obiective de mediu este, de asemenea, important, în conformitate cu acordul verde 

european. 

● 20% din fonduri să fie alocate investițiilor și reformelor digitale - fiecare plan de recuperare și 

rezistență va trebui să includă cel puțin 20% din cheltuieli pentru a încuraja tranziția digitală. 

Comisia dezvoltă o metodologie pentru a se asigura că investițiile sunt direcționate atât către 

infrastructură, cât și către capacitățile digitale. 

Comisia încurajează statele membre să includă în planurile lor investiții și reforme în următoarele 

domenii : 

1. Accelerare – acordarea de întâietate tehnologiilor curate perene și accelerarea dezvoltării și utilizării 

surselor regenerabile de energie. 

2. Renovare – îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și private. 

3. Reîncărcare și realimentare – promovarea unor tehnologii curate, viabile pe termen lung, pentru a 

accelera utilizarea unor stații de transport, încărcare și realimentare durabile, accesibile și inteligente și 

pentru a extinde rețeaua de transport public. 

4. Conectare – introducerea rapidă a serviciilor rapide în bandă largă în toate regiunile și gospodăriile, 

inclusiv a rețelelor de fibră optică și a rețelelor 5G. 

5. Modernizare – digitalizarea administrației și a serviciilor publice, inclusiv a sistemelor judiciare și de 

asistență medicală. 

6. Extindere pe scară largă – Creșterea capacităților de cloud de date industriale în Europa și dezvoltarea 

celor mai puternice, de vârf și sustenabile procesoare. 

7. Recalificare și perfecționare – Adaptarea sistemelor de învățământ pentru a sprijini competențele 

digitale și educația și formarea profesională pentru toate vârstele. 

PACTUL VERDE EUROPEAN 

UE a adoptat obiectivul de a realiza neutralitatea climatică până în 2050, și anume de a reduce la zero 

emisiile de gaze cu efect de seră (GES). Atât actualul său obiectiv privind clima pentru anul 2030, de a 
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realiza o reducere cu cel puțin 55 %6 a emisiilor de gaze cu efect de seră, cât și legislația în domeniul 

climei, al energiei și al transporturilor au fost adoptate în perspectiva reducerii emisiilor de gaze cu efect 

de seră cu cel puțin 80 % până în 2050. 

Țintă: reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 55 % până în 2030, în comparație cu 1990 (ținta 

anterioară viza o reducere de 40%, obiectivul actual e semnificativ mai ambițios) => neutralitate 

climatică până în 2050. 

Pactul Verde European oferă un plan de acțiune menit: 

● Să stimuleze utilizarea eficientă a resurselor prin trecerea la o economie circulară, mai curată; 

● Să refacă biodiversitatea și să reducă poluarea. 

Planul creionează investițiile necesare și instrumentele de finanțare disponibile. În același timp, arată 

cum se poate asigura o tranziție justă și incluzivă. UE vrea să devină neutră din punctul de vedere al 

impactului asupra climei până în 2050. Pentru a transforma acest angajament politic în obligație juridică, 

am propus o Lege Europeană a Climei. 

Sunt necesare acțiuni în toate sectoarele economiei, inclusiv: 

● Investiții în tehnologii ecologice; 

● Sprijin pentru inovare în sectorul industrial; 

● Introducerea unor forme de transport privat și public mai puțin poluante, mai ieftine și mai 

sănătoase; 

● Decarbonizarea sectorului energetic; 

● Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor; 

● Colaborarea cu partenerii internaționali pentru îmbunătățirea standardelor de mediu la nivel 

mondial. 

Mecanismul European pentru o Tranziție Justă 

 
6 Modificat septembrie 2020 de la 40%, ținta anterioară  

https://ec.europa.eu/info/files/commission-proposal-regulation-european-climate-law_en
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UE va oferi sprijin financiar și asistență tehnică pentru a-i ajuta pe cei mai afectați de trecerea la 

economia verde. Pentru aceasta, a creat așa-numitul Mecanism pentru o tranziție justă. Mecanismul 

pentru o tranziție justă este un instrument-cheie creat pentru a se asigura că tranziția către o economie 

neutră din punct de vedere climatic are loc în mod echitabil și că nimeni nu este lăsat în urmă. El asigură 

un sprijin specific menit să ajute la mobilizarea a cel puțin 100 de miliarde de euro în perioada 2021–

2027 pentru cele mai afectate regiuni, cu scopul de a atenua impactul socioeconomic al tranziției. 

Domenii de acțiune: 

1. Biodiversitate - Strategia UE privind Biodiversitatea (2030) 

2. Agricultură durabilă - prin Politica Agricolă Comună7 (CAP) 

3. Energie curată 

4. Industrie durabilă 

5. Clădiri & renovare8 

6. Mobilitate durabilă9 

7. Eliminarea poluării 

 

Noua politică de coeziune europeană 2021-2027 

În luna mai 2018, Comisia Europeană a publicat propunerea privind pachetul legislativ privind Politica de 

Coeziune (PC) 2021-202710 care cuprinde mai multe reglementări pentru noua perioadă de bugetare: 

⮚ Regulamentul privind prevederile comune (CPR); 

⮚ Regulamentul privind Fondul European de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC); 

⮚ Regulamentul privind cooperarea teritorială; 

 
7 https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/sustainable-cap_ro#documents 

8 Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/859198/Building_and_Renovating_en.pdf.pdf 

9 Online: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/859484/Sustainable_mobility_ro.pdf.pdf 

10 Online: https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/sustainability/sustainable-cap_ro#documents
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/859198/Building_and_Renovating_en.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/859484/Sustainable_mobility_ro.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_en
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⮚ Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră; 

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

 

Astfel noua politică de coeziune se va realiza prin intermediul a 7 fonduri comune la nivelul UE, cu un set 

unic de norme:  

1. Fondul european de dezvoltare regională (FEDR); 

2. Fondul de coeziune (FC); 

3. Fondul social european (FSE); 

4. Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM); 

5. Fondul pentru azil și migrație (FAMI); 

6. Fondul pentru securitate internă (ISF); 

7. Instrumentul pentru frontiere externe și vize (IBMF).  

Comparativ cu perioada de programare anterioară, CPR nu mai acoperă Fondul European pentru 

Agricultură și Dezvoltare Rurală (FEADR). 

Tabelul 19: Prioritățile naționale de investiții, pentru perioada 2021-2027, au fost definite în cadrul 

Acordului de Parteneriat între UE și România11: 

Obiectiv strategic Obiective specifice Observații 

Obiectivul de Politică 1 - o 

Europă mai inteligentă și 

mai competitivă, prin 

promovarea unei 

transformări economice 

inovatoare și inteligente 

1.1 Cercetare&Dezvoltare&

Inovare (CDI) - dezvoltarea 

capacităților de cercetare și 

inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate. 

România va contribui la 

acest obiectiv prin 

sprijinirea creșterii gradului 

de integrare a sistemului 

Cercetare, Dezvoltare și 

Inovare din România în 

 
11 Acord Parteneriat UE, var octombrie 2020, online: https://mfe.gov.ro/wp-

content/uploads/2020/10/f34ee115f5f182da2d52a34f79525a63.pdf 

 

https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/10/f34ee115f5f182da2d52a34f79525a63.pdf
https://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/10/f34ee115f5f182da2d52a34f79525a63.pdf
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1.2 Digitalizare - 

fructificarea avantajelor 

digitalizării, în beneficiul 

cetățenilor, al companiilor și al 

guvernelor. 

1.3 Competitivitate - 

Impulsionarea creșterii și 

competitivității IMM-urilor. 

1.4 Specializare, tranziție, 

antreprenoriat - dezvoltarea 

competențelor pentru 

specializare inteligentă, 

tranziție industrială și 

antreprenoriat. 

European ResearchArea, 

întărirea cooperării dintre 

organizațiile CDI și 

întreprinderi, creșterii 

nivelului de investiții în CDI 

pentru a asigura trecerea 

de la idee la 

produse/servicii în piață, 

digitalizării serviciilor 

publice prin modernizarea 

și simplificarea procedurilor 

administrației publice locale 

și centrale, dezvoltării unor 

competențe profesionale 

adaptate la economia 

cunoașterii în ceea ce 

privește procesul de 

descoperire antreprenorială 

la nivel național și regional. 

Obiectivul de Politică 2 - o 

Europă mai ecologică, cu 

emisii scăzute de carbon , 

în tranziție spre o 

economie fără emisii și 

rezilientă, prin 

promovarea tranziției 

către o energie nepoluantă 

și justă, a investițiilor verzi 

și albastre,a economiei 

circulare, a reducerii 

impactului asupra 

schimbărilor climatice și 

2.1 Energie - promovarea 

eficienței energetice și 

reducerea emisiilor de gaze cu 

efect de seră, promovarea 

energiei din surse regenerabile, 

dezvoltarea de sisteme 

inteligente de energie, rețele și 

stocare. 

2.2 Schimbări climatice, riscuri, 

apă - promovarea adaptării la 

schimbările climatice, a 

prevenirii riscurilor și a 

rezilienței în urma dezastrelor; 

Conform Raportului de țară, 

România se confruntă cu o 

serie de probleme in 

domeniile subsecvente 

OP2, respectiv: Investițiile 

în eficiența energetică 

rămân în continuare 

scăzute, în ciuda unor 

stimulente adecvate din 

partea statului iar pentru 

îndeplinirea obiectivul UE 

2030 de eficiență 

energetică de 32,5%, 
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adaptării la schimbările 

climatice și a prevenirii și 

gestionării riscurilor 

promovarea gestionării 

sustenabile a apei. 

2.3 Economie circulară - 

Economia circulară - 

promovarea tranziției către o 

economie circulară, extinderea 

schemelor de gestionare 

integrată a deșeurilor, 

colectarea separată, 

reutilizarea și reciclarea 

acestora. 

2.4 Biodiversitate - 

Îmbunătățirea protecției naturii 

și a biodiversității, a 

infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea 

poluării (investiții în Natura 

2000). 

2.5 Aer – implementarea 

măsurilor care vizează 

creșterea calității aerului: 

dotarea rețelei naționale de 

monitorizare a calității aerului;  

Finanțarea sistemelor de 

încălzire pentru atenuarea 

efectelor schimbărilor 

climatice. 

2.6 Situri contaminate – 

Îmbunătățirea protecției naturii 

și a biodiversității, a 

infrastructurii verzi în special în 

mediul urban și reducerea 

trebuie atrasă o cotă mai 

mare de finanțare privată. 

Investițiile pentru 

eficientizarea energetică a 

clădirilor publice și 

rezidențiale, pentru 

îmbunătățirea serviciilor de 

încălzire publice (SACET) 

pot contribui în mod 

semnificativ la creșterea 

eficienței energetice și pot 

sprijini tranziția către o 

economie cu emisii scăzute 

de dioxid de carbon. 

Calitatea slabă a aerului 

continuă să fie o problemă 

în România, iar în 

conformitate cu Raportul 

de țară 2020 s-au identificat 

măsuri de sprijin menite să 

abordeze principalele surse 

de poluare a aerului 

(încălzirea locuințelor, 

transporturile), care să 

conducă la îmbunătățirea 

calității aerului și la 

modernizarea monitorizării. 

Politica României în 

domeniul apei prezintă în 

continuare deficiențe, în 

special în ceea ce privește 

accesul la apă și la 
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poluării: măsuri de remediere a 

siturilor contaminante, inclusiv 

refacerea ecosistemelor; – 

Regenerarea spațiilor urbane 

degradate și abandonate, 

reconversia funcțională a 

terenurilor virane degradate, 

neutilizate, abandonate, 

reincluderea acestora în 

circuitul social/economic sau ca 

rezervă pentru viitoare investiții 

pentru o dezvoltare urbana 

durabila; dezvoltarea și 

aplicarea conceptului de Smart 

City. 

2.7 Mobilitate urbana - 

investiții bazate pe planuri de 

mobilitate urbana durabile; 

dezvoltarea rețelelor regionale 

și locale de transport pe cale 

ferată și metrou. 

salubritate în zonele rurale, 

precum și cantitatea și 

calitatea apei potabile. În 

raportul de Țară din 2020 

au fost identificate măsuri 

pentru extinderea și 

modernizarea infrastructurii 

de apă potabilă și de ape 

uzate, pentru monitorizarea 

calității apei potabile și 

modernizarea 

laboratoarelor pentru o mai 

bună monitorizare a 

substanțelor deversare în 

ape. 

Țara înregistrează în 

continuare o rată scăzută 

de reciclare a deșeurilor 

municipale (14%) și rate 

ridicate de depozitare a 

deșeurilor (70%). În plus, 

ratele de reciclare 

stagnează din 2013, în timp 

ce rata de incinerare a 

crescut ușor la 4%. În 2017, 

cantitatea de deșeuri 

municipale generate pe cap 

de locuitor în România 

continuă să se situeze cu 

mult sub media UE, de 

aproximativ 487 kg. De 

asemenea, în Raportul de 
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Țară se menționează că în 

Raportul de alertă timpurie 

pentru România, se 

consideră că există riscul ca 

țara să nu atingă obiectivul 

privind pregătirea pentru 

reutilizarea/reciclarea 

deșeurilor municipale 

stabilit pentru 2020. 

Obiectivul de Politică 3 - o 

Europă mai conectată prin 

dezvoltarea mobilității și a 

interconectivității TIC 

regionale 

1.1 Dezvoltarea unei rețele 

TEN-T durabilă, rezilientă în 

fața schimbărilor climatice, 

inteligentă, sigură și 

intermodală. Dezvoltarea unei 

mobilități naționale, regionale 

și locale durabile, reziliente în 

fața schimbărilor climatice, 

inteligente și intermodale, 

inclusiv îmbunătățirea accesului 

la TEN-T și a mobilității 

transfrontaliere. 

1.2 Digitalizare pe bandă 

largă - Investiții în 

infrastructură de bandă largă 

de foarte mare capacitate, 

conform rezultatelor Planului 

național sau regional privind 

banda largă. 

 

Sectorul infrastructură și 

transport din România se 

află sub media europeană 

la toate criteriile de analiză 

privind investițiile și 

infrastructura, conform 

celui mai recent European 

Transport and 

Infrastructure Score Board 

(2019). De asemenea, 

Raportul de țară privind 

România subliniază că 

rețeaua rutieră este una 

dintre cele mai puțin 

dezvoltate din UE, ceea ce 

are un impact negativ 

asupra competitivității țării. 

Pentru a contribui la o 

Europă mai conectată, 

România trebuie să 

acționeze pentru a reduce 

decalajul de dezvoltare în 

domeniul infrastructurii de 
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transport și pentru a crește 

conectivitatea cu restul 

Europei. Rămâne prioritară 

rețeaua primară la nivelul 

României, întinsă 

preponderent pe 

aliniamentul rețelei TEN-T 

centrală și TEN-T globală 

urmată de rețeaua 

secundară de transport care 

are rolul de a asigura 

accesibilitatea regională și 

urbană a rețelei primare de 

transport în mod eficient. 

Obiectivul de Politica 4 – o 

Europă mai socială și mai 

incluzivă prin 

implementarea Pilonului 

european al drepturilor 

sociale 

1.1 Politicile pieței 

muncii/Ocupare – 

îmbunătățirea accesului pe 

piața muncii pentru toate 

persoanele aflate în căutarea 

unui loc de muncă, în special 

pentru tineri, șomeri de lungă 

durată și grupurile 

dezavantajate pe piața muncii, 

persoane inactive, prin 

promovarea angajării pe cont 

propriu și a economiei sociale; 

dezvoltarea mecanismului de 

integrare multidisciplinară a 

politicilor de ocupare, educație, 

asistență socială și sănătate; - 

Valorificarea potențialului 

În contextul schimbărilor 

structurale generate de 

globalizare și progresul 

tehnologic, România se 

confruntă cu provocări 

majore în ceea ce privește 

relevanța educației și 

formării pentru piața forței 

de muncă, utilizarea 

corespunzătoare a 

resurselor de muncă și 

productivitatea muncii. 

România se află pe ultimul 

loc din UE din perspectiva 

ponderii absolvenților de 

studii superioare și a 

participării adulților la 

formare, cu impact direct 
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economic al tinerilor (inclusiv 

NEETs). 

1.2 Educaţie – (i) 

îmbunătățirea calității, 

eficacității și a relevanței 

sistemului de educație și 

formare pentru piața muncii, 

pentru a sprijini dobândirea de 

competențe cheie, inclusiv a 

competențelor digitale; (ii) 

promovarea învățării pe tot 

parcursul vieții, în special a 

unor oportunități flexibile de 

perfecționare și reconversie 

profesională pentru toți luând 

în considerare competențele 

digitale; (iii) promovarea 

accesului egal la educație și 

formare de calitate și favorabile 

incluziunii, completarea 

studiilor și a absolvirii acestora, 

în special pentru grupurile 

defavorizate, începând de la 

educația și îngrijirea copiilor 

preșcolari, continuând cu 

educația și formarea generală și 

profesională și până la 

învățământul terțiar. 

1.3 Incluziune socială, 

sărăcie - promovarea integrării 

socio-economice a 

comunităților marginalizate, a 

asupra accesului la piața 

muncii. 

Intervențiile propuse a fi 

finanțate vor oferi 

posibilitatea adresării 

deficiențelor majore ale 

sistemului educațional și ale 

pieței muncii, așa cum au 

fost semnalate și în cadrul 

Recomandărilor Specifice 

de Țară: deficitul de 

competențe de bază și 

specifice, conform nevoilor 

pieței muncii, participarea 

redusă la educația timpurie, 

rata de părăsire timpurie a 

școlii, abandonul școlar, 

accesul egal pe piața muncii 

și participarea populației în 

procesul de învățare pe tot 

parcursul vieții. 



50 
 

persoanelor aflate în risc de 

sărăcie sau excluziune socială 

(inclusiv rroma), inclusiv a 

persoanelor cele mai 

defavorizate și a copiilor;  

îmbunătățirea condițiilor de 

locuit, inclusiv prin acordarea 

de locuințe sociale, înființarea 

de adăposturi de noapte și 

centre de urgență pentru 

categorii de persoane 

marginalizate: romi, persoane 

fără adăpost, familii 

monoparentale sărace, victime 

ale traficului de persoane sau 

ale violenței domestice; 

îmbunătățirea accesului egal și 

în timp util la servicii de 

calitate, durabile și accesibile; 

modernizarea sistemelor de 

protecție socială, inclusiv 

promovarea accesului la 

protecția socială; îmbunătățirea 

accesibilității, a eficacității și a 

rezilienței sistemelor de 

asistență medicală și a 

serviciilor de îngrijire de lungă 

durată. 

Obiectivul de Politica 5 – O 

Europă mai aproape de 

cetățeni prin promovarea 

dezvoltării durabile și 

5.1 Turism, patrimoniu, cultură, 

securitate - promovarea 

dezvoltării integrate în 

domeniul social, economic și al 

Pentru asigurarea coeziunii 

economice și sociale, 

redresării tendinței de 

adâncire a decalajelor între 
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integrate a tuturor 

tipurilor de teritorii și a 

inițiativelor locale 

mediului, a patrimoniului 

cultural și a securității în zonele 

urbane. 

5.2 Dezvoltare teritorială 

integrată - promovarea 

dezvoltării integrate în 

domeniul social, economic și al 

mediului la nivel local, a 

patrimoniului cultural și a 

securității, inclusiv în zonele 

rurale și de coastă și inclusiv 

prin dezvoltarea locală plasată 

sub responsabilitatea 

comunității. 

 

 

regiunile și zonele mai 

dezvoltate și cele mai puțin 

dezvoltate, dar și pentru 

reducerea decalajelor față 

de alte țări din UE, este 

necesară o abordare 

integrată a problemelor 

teritoriale și locale la nivelul 

întregii țări. Această 

abordare integrată poate fi 

asigurată prin elaborarea și 

implementarea de strategii 

teritoriale integrate, fie la 

nivelul orașelor, fie la un 

nivel mai larg zonal sau 

chiar regional. Astfel, 

recunoscând rolul 

important al orașelor ca 

promotori de dezvoltare, 

trebuie sprijinită 

dezvoltarea urbană, pe 

baza priorităților 

identificate în Strategiile 

Integrate de Dezvoltare 

Urbană. Dezvoltarea urbană 

va fi finanțată din toate 

obiectivele de politică și va 

fi respectată alocarea 

minimă de 6% din FEDR 

pentru acest obiectiv. De 

asemenea, va fi sprijinită 

dezvoltarea zonelor urbane 
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funcționale pentru orașele 

care elaborează o astfel de 

strategie. 

 

2.3 Contextul național 
 

Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă – este structurată pe trei piloni: echitate socială, creștere 

economică și mediul și stabilește cadrul național pentru susținerea Agendei 2030 și implementarea setului 

de 17 ODD.  

Acordul de parteneriat pentru perioada 2021-2027 a fost conturat în jurul obiectivelor de politică trasate 

de către Comisia Europeană şi urmăreşte obiectivele: 

• OP 1 – O Europă mai inteligentă: 5,992 miliarde € (35%)  

• OP 2 – O Europă mai ecologică: 5,136 miliarde € (30%)  

• OP 3 – O Europă mai conectată + OP 4 – O Europă mai socială: 4,966 miliarde € (29%)  

• OP 5 – O Europă mai aproape de cetățeni: 1,027 miliarde € (6%) 

 

Planul Național de Redresare și Reziliență are o serie de principii de implementare, precum: distribuirea 

echitabilă a fondurilor din punct de vedere geografic; descentralizarea și rolul autorităților locale. 

La nivelul României, Planul Național de Redresare și Reziliență acoperă 6 piloni prevăzuți de Regulamentul 

Uniunii Europene, care sunt structurați pe 15 componente.  Acestea sunt prezentate în tabelul de mai 

jos12: 

Tabelul 20: Piloni și componentele PNRR România 

Pilon Componente 

Tranziția verde Sistemul de management al apei 
 Împădurim România și protejăm biodiversitatea 
 Managementul deșeurilor 
Transport sustenabil 
 Fondul pentru Valul renovării 
 Energie 

Transformare digitală Cloud guvernamental și sisteme publice digitale 

Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă 
incluziunii 

Reforme fiscale și reforma sistemului de pensii 
Suport pentru sectorul privat, cercetare, 
dezvoltare și inovare 

Coeziune socială și teritorială Fondul local pentru tranziție verde și digitală 

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

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

Sănătate, precum și reziliență economică, socială 
și instituțională 

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

Politici pentru noua generație România Educată 

Sursa: Planul de Redresare și Reziliență România. 

Alocarea totală a Planului Național de Redresare și Reziliență este de 29.2 miliarde de euro 13. Pentru 

fiecare componentă va fi alocată o sumă de bani după cum urmează: 

Tabelul 21: Alocarea totală a Planului Național de Redresare și Reziliență 

Componenta Suma propusă spre alocare 

componenta 1. - Managementul sistemului de 
apă și canalizare 

1,88 miliarde euro 

componenta 2 – Împădurim România și protejăm 
biodiversitatea 

1,37 miliarde euro. 

componenta 3 - Managementul deșeurilor 1,2 miliarde euro 

Componenta 4. Transport sustenabil 7,62 miliarde euro. 

Componenta 5. Fondul pentru Valul Renovării 2,2 miliarde euro 

Componenta 6 - Energie 1,62 miliarde euro 

Componenta 7 – Cloud guvernamental și sisteme 
publice digitale 

1,89 miliarde euro. 

componenta 8 - Reforma fiscală și reforma 
sistemului de pensii 

482 milioane euro. 

Componenta 9 - Sprijin pentru mediul de afaceri, 
cercetare, dezvoltare și inovare 

2,36 miliarde euro, 

componenta 10 - tranziția verde și digitală a UAT-
urilor 

2,1 miliarde euro 

componenta 11 - Turism și cultură 200 milioane euro. 

Componenta 12 - Sănătate 2,45 miliarde euro 

componenta 13 sunt propuse reforme în 
domeniul social 

167 milioane euro 

Componenta 14. Reforma sectorului public, 
creșterea eficienței justiției și 
întărirea capacității partenerilor sociali. 

155 milioane euro. 

Componenta 15 - România Educată 3,6 miliarde euro. 

Sursa: Planul de Redresare și Reziliență România 

 

 
13 https://mfe.gov.ro/pnrr/  

https://mfe.gov.ro/pnrr/
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Planul de Relansare și Reziliență al României stabilește prioritățile investiționale și reformele necesare 

pentru redresare și creștere sustenabilă, corelate tranziției verzi și digitale avute în vedere de Comisia 

Europeană. 

 

2.4 Contextul regional 
 

În urma consultărilor publice, Planul de Dezvoltare Regională (PDR) Nord-Vest 2021-2027 a fost supus și 

aprobat prin Hotărârea 542/17.02.2021. 

Potrivit documentului14, regiunea are 1 obiective general, 5 obiective specifice corelate cu obiectivul 

general, împărțite în direcții de acțiune. 

Cele 5 obiective specifice sunt: 

1. Economie competitivă bazată pe inovare și digitalizare 

2. Capital uman și social dezvoltat 

3. Cadru de viață sustenabil, autentic și atractiv 

4. Mediu natural valorificat responsabil 

5. Conectivitate fizică și digitală ridicată 

 
14 https://www.nord-vest.ro/wp-content/uploads/2021/02/PDR-NV-2021-2027-versiunea-feb-2021.pdf  

https://www.nord-vest.ro/wp-content/uploads/2021/02/PDR-NV-2021-2027-versiunea-feb-2021.pdf
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Figura 14: Prezentarea schematică a Planului de dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2021-2027 

Sursa: Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) al Regiunii Nord-

Vest 2021-2027 

 

2.5 Strategia la nivel județean15 
 

Viziunea pentru strategia de dezvoltare a Județului Sălaj pentru perioada 2015-2020: 

”Sălajul va fi, la finalul perioadei 2015-2020, cu orizont 2030, un județ conectat la rețeaua majoră 

de transport din Europa Centrală, mai atractiv pentru investitori, antreprenori și turiști, care va oferi 

cetățenilor săi o calitate a vieții îmbunătățită, prin accesul nediscriminator la ocupare și servicii publice de 

calitate, beneficiind de o administrație eficientă și proactivă și respectând principiile dezvoltării durabile.” 

Viziunea formulată în acest document strategic, definește o orientare clară și ambițioasă, subliniind 

principalele obiective pentru planul strategic. 

 
15 Strategia județului Sălaj pentru perioada 2021-2027 nu este întocmită până la această dată. 
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Misiunea inclusă în document conturează logica de gândire din spatele viziunii prin prezentarea aspectelor 

necesare pentru realizarea acesteia. Ne este prezentată necesitatea parteneriatelor solide dintre cetățeni, 

administrație, mediu de afaceri și societatea civilă pentru transpunerea viziunii, alături de utilizarea 

resurselor și avantajelor competitive pentru exploatarea potențialului județului și realizarea unei 

dezvoltări durabile. Este subliniată cooperarea pentru atingerea nivelului european, gestiunea inovativă 

a resurselor și managementul eficient al forței de muncă.  

Obiectivul general al strategiei : 

”Creșterea durabilă a calității vieții locuitorilor județului Sălaj, prin îmbunătățirea conectivității acestuia, 

furnizarea de servicii publice de calitate, reducerea diferențelor de dezvoltare între mediul urban și rural, 

oportunități sporite de ocupare în domenii cu valoare adăugată ridicată (industria metalurgică și a 

produselor din metal, a cauciucului, a mobilei, a materialelor de construcții, bio, agro‐food, turism) și 

incluziunea socială a categoriilor defavorizate” 

Tabelul 22: Sinteza obiectivelor generale și obiectivelor specifice, Sălaj 

Obiective Generale (sectoriale) Obiective specifice 

O.G. 1. Conectarea Județului Sălaj la 

principalele coridoare de transport 

din rețeaua TEN-‐T și centre urbane 

din regiunea nord-‐vest și creșterea 

mobilității durabile în interiorul 

acestuia 

 
 
 
 
 
 
 

 

O.S.1.1 Asigurarea conectării județului Sălaj la infrastructura 

majoră TEN-‐T din România și Europa Centrală și de Est și la 

principalii poli urbani din regiune 

O.S.1.2. Creșterea conectivității cu rețeaua majoră, cu celelalte 

județe din regiune și întărirea legăturilor de transport dintre 

centrele urbane și zonele rurale polarizate 

O.S.1.3. Îmbunătățirea mobilității în interiorul localităților 

urbane și rurale din județ, în vederea reducerii congestiei și a 

emisiilor de CO2 

O.S.1.4. Asigurarea accesului facil la principalele obiective 

economice din județ 

O.S.1.5. Crearea de alternative atractive la transportul 

motorizat pentru locuitorii județului 

O.S.1.6. Încurajarea transportului în comun și asigurarea 

multimodalității 
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O.G. 2. Creșterea competitivității 

economiei județului prin susținerea 

sectoarelor cu potențial de 

specializare inteligentă, inclusiv a 

turismului 

O.S.2.1. Dezvoltarea infrastructurii-‐suport și a serviciilor de 

sprijinirea afacerilor din județ 

O.S.2.2. Dezvoltarea infrastructurii-‐suport pentru activități de 

CDI, încurajarea parteneriatelor public-‐private în domeniu și a 

transferului tehnologic 

O.S.2.3. Asigurarea accesului populației și mediului de afaceri la 

rețeaua de Internet în bandă largă și la servicii publice on-‐line 

O.S.2.4. Creșterea competitivității întreprinderilor din județ, cu 

precădere a IMM-‐urilor și sprijinirea accesului acestora la 

capital 

O.S. 2.5. Valorificarea potențialului turistic al județului și 

creșterea încasărilor din domeniu 

O.S. 2.6. Creșterea ponderii energiei electrice și termice 

produse la nivel județean din surse regenerabile 

O.G. 3. Creșterea nivelului de 

instruire și formare, în strânsă 

corelare cu nevoile mediului de 

afaceri, și a gradului de ocupare a 

populației județului, cu precădere a 

celei provenite din grupuri 

vulnerabile 

O.S.3.1.    Îmbunătățirea    accesului       populației       la    

educație     inițială     de     calitate,  adaptată     cerințelor     de     

pe    piața    muncii 

 O.S.3.2. Creșterea ocupării în rândul persoanelor provenite din 

grupuri vulnerabile și creșterea calității resurselor de muncă din 

județ 

O.G. 4. Asigurarea dezvoltării 

durabile a județului Sălaj prin 

îmbunătățirea calității factorilor de 

mediu, conservarea biodiversității și 

managementul adecvat al riscurilor   

O.S.4.1. Asigurarea managementului integrat al deșeurilor 

O.S.4.2. Asigurarea alimentării cu apă potabilă a populației și 

creșterea gradului de colectare și epurarea apelor uzate: 

O.S.4.3. Conservarea biodiversității existente la nivelul județului 
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O.S.4.4. Reducerea poluării solurilor din județ 

O.S.4.5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, 

prevenirea și gestiunea adecvată a riscurilor 

O.G. 5. Creșterea competitivității 

sectorului agro‐forestier, 

diversificarea economiei rurale și 

reducerea decalajelor de dezvoltare 

față de mediul urban 

O.S.5.1. Restructurarea și creșterea competitivității 

exploatațiilor agricole și forestiere 

O.S.5.2. Gestiunea durabilă a resurselor naturale din mediul 

rural și combaterea schimbărilor climatice 

O.S.5.3. Diversificarea economiilor rurale și creșterea ocupării 

forței de muncă 

O.S.5.4. Îmbunătățirea calității vieții în mediul rural, 

promovarea incluziunii sociale și furnizarea de servicii de bază 

de calitate 

O.S.5.5. Asigurarea unei dezvoltări durabile a satelor 

O.S.5.6. Creșterea valorii adăugate a sectorului agroalimentar și 

promovarea lanțurilor de furnizare 

O.G. 6. Consolidarea dezvoltării 

durabile a orașelor din județ și 

afirmarea lor ca motoare de creștere 

O.S.6.1. Asigurarea creșterii incluzive a orașelor din județul 

Sălaj 

O.S.6.2. Îmbunătățirea accesului populației urbane la educație 

de calitate 

O.S.6.3. Îmbunătățirea accesului populației urbane la servicii 

sanitare și sociale de calitate 

O.S.6.4. Conservarea patrimoniului cultural și valorificarea 

potențialului turistic cultural, balnear și cu specific local 

O.S.6.5. Regenerarea și revitalizarea spațiilor urbane 

O.S.6.6. Creșterea eficienței energetice în mediul urban 

O.G. 7. Creșterea capacității 

administrative la nivel local și 

O.S.7.1. Creșterea capacității administrațiilor publice locale de a 

elabora politici publice și de a furniza servicii publice de calitate 
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îmbunătățirea accesului populației la 

servicii publice de calitate 

O.S. 7.2. Întărirea cooperării intra și inter-‐județene dintre 

administrația publică locală și ceilalți actori relevanți 

O.G. 8. Dezvoltarea sferei relațiilor 

internaționale promovate la nivelul 

județului Sălaj, atât în ceea ce 

privește reprezentarea si promovarea 

pe plan extern a acestuia, cât și în 

ceea ce privește dezvoltarea relațiilor 

de prietenie și cooperare cu 

județe/regiuni din străinătate 

O.S.8.1. Dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare cu 

județe/regiuni din străinătate 

O.S.8.2. Întărirea reprezentării județului Sălaj în procesul de 

planificare strategică a cooperării 

Sursa: Strategia județului Sălaj. 

 

Relevanța strategiei județene16 pentru comună: Strategia de dezvoltare a județului Sălaj 2015-2020 

reprezintă un document, un program menit să ajute și să ghideze activitatea Consiliului Județean în jurul 

unui set de priorități considerate strategice pentru județ.  

 

2.6 Strategia locală de dezvoltare pe perioada anterioară 
 

Strategia de dezvoltare durabilă a comunei este un document programatic care prezintă într-o formă 

sistematizată obiectivele specifice și proiectele de dezvoltare propuse, în concordanță cu strategia de 

dezvoltare a județului Cluj, strategia regională, Planul Național de Dezvoltare al României precum și Cadrul 

Strategic Național de Referință. Documentul urmărește sensibilizarea, focalizarea şi implicarea tuturor 

actorilor locali pentru relansarea și dezvoltarea durabilă a comunei.   

Analizând strategia locală de dezvoltare, aceasta a fost construită pe următoarea structură logică: 

1. O parte introductivă care descrie câteva concepte precum: dezvoltare, dezvoltare locală, dar și 

necesitatea implementării unui plan strategic de dezvoltare locală. 

2. Secțiunea I denumită situația curentă include mai multe capitole. Astfel, capitolul 1 face referire la 

potențialul natural și antropic (include o parte de istoric, așezare geografică, relief, climă, hidrografie). 

 
16 Strategia județului Sălaj pentru perioada 2021-2027 este în prezent în curs de elaborare 
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Capitolul 2, denumit profilul socio-economic al comunei include o analiză a datelor demografice, o 

parte de capital uman și ocupare forței de muncă, o parte de dezvoltare economică, una de agricultură 

și dezvoltare rurală. Capitolul 3, denumit turism și servicii turistice include o prezentare a situației 

generale a comunei, un subcapitol destinat turismului balnear, unul destinat turismului de agrement 

și celui cultural (tradiții, evenimente, etc.). Capitolul 4 denumit infrastructură și servicii edilitare, 

include pe scurt o descriere a acestora la nivelul comunei. Capitolul 5 este destinat educației, sănătății 

și asistenței sociale. Astfel, există un subcapitol destinat educației, unui sănătății și asistenței sociale. 

Capitolul 6, Calitatea mediului include o scurtă prezentare a nivelului calității mediului. Capitolul 7, 

Asigurarea ordinii și liniștii publice și protecția civilă, include date cu privire la ordinea publică și 

protecția civilă din comună. Capitolul 8 include o analiză SWOT asupra situației curente de la nivelul 

comunei.  

3. Secțiunea II denumită elemente de strategie include mai mult capitole. Pentru început, capitolul 1 

include viziunea și obiectivele de dezvoltare economico-socială pe termen mediu și lung.  Ulterior au 

fost formulate obiective specifice în 10 domenii de activitate. Pentru fiecare domeniu au fost 

formulate 54 de acțiuni care urmează să fie aplicate și îndeplinite în perioada 2014-2020. Capitolul 2 

include opțiunile de dezvoltare pentru perioada 2014-2020, cu acțiunile și termenele aferente 

îndeplinirii acestora, formulate în concordanță cu obiectivele stabilite. Capitolul 3 ”structurile 

instituțional de monitorizare și evaluare” include o prezentare a structurii sistemului de luare a 

deciziilor, respectiv a implementării strategiei de dezvoltare locală.  

Analizând strategia de dezvoltare a comunei Boghiș din perioada 201-2020, se poate observa că există 

foarte puține date statistice care să permită calcularea a diferiți indicatori, care să permită identificare 

anumitor trenduri generale. Mai mult, datele prezentate (număr locuitori, firmei, etc.) nu sunt comparate 

cu alte comune astfel încât sunt prezentate doar câteva cifre, fără a putea să fie realizate comparații cu 

alte comune cu profil similar de exemplu. Existența unor analize de date statistice demografice și 

economice este necesară, scopul ei fiind identificarea principalelor probleme de ordin strategic (pe baza 

unor date empirice obiective) și opțional indicarea unor potențiale soluții.  Observațiile de teren și 

asigurarea participării sau consultării oamenilor sunt de asemenea necesare. 

Se observă, de asemenea, lipsa opiniei respondenților cu privire la comuna în care locuiesc, opinia 

acestora este una foarte importantă într-un proces de planificare strategică.  

Analiza SWOT prezintă numeroase confuzii între analiza mediului intern și analiza mediului extern. 
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Lipsesc de asemenea elemente importante specifice planificării strategice (probleme strategice, direcții 

strategice, avantaje competitive, comparative, etc.). 

În concluzie, fără o analiză diagnostic mai amănunțită nu se poate contura o imagine corectă privind 

comuna, respectiv pentru identificarea elementelor specifice planificării strategice. De asemenea, vechiul 

document strategic reprezintă mai mult o descriere succintă a comunei Boghiș, fără a exista o analiză 

amănunțită la nivelul acesteia cu privire la mai multe aspecte ce țin de planificarea strategică. 

La nivelul comunei, conform documentului de planificare strategică pentru perioada 2014-2020 a fost 

propus un număr de șase obiective generale, cărora le revin 10  obiective specifice, iar pentru fiecare 

obiectiv specific există mai multe acțiuni propuse, care în total însumează 54 de proiecte. 

Proiectele cu finanțare europeană și/sau guvernamentală implementate au vizat apa și canalizarea. 

Proiectele cu finanțare europeană și/sau guvernamentală în curs de implementare vizează dotarea școlii 

cu tablete și echipamente. 

Tabelul 23: Stadiul proiectelor de la nivelul comunei Boghiș conform documentului de planificare 

strategică pentru perioada 2014-2020 

Nr. Obiectiv Acțiune Stadiu implementare  

1.  Creșterea gradului 
de absorbție a 
fondurilor 
nerambursabile la 
nivelul Consiliului 
Local Boghiș 

Pregătirea documentației tehnico-economice parțial 

2.  Urmărirea oportunităților de finanțare active da 

3.  Optimizarea calificării profesionale a 
funcționarilor publici 

nu 

4.  Solicitarea de asistență tehnică specializată 
pentru accesarea fondurilor și implementarea 
proiectelor câștigate 

da 

5.  Pregătirea profesională a funcționarilor publici 
din cadrul primăriei provenind din domeniile de 
activitate (tehnic, economic, juridic-
administrativ) în vederea deținerii de abilități 
specifice 

parțial 

6.  Sistem informațional pertinent și permanent 
reactualizat de cunoașterea a priorităților 
strategice ale primăriilor din localitățile limitrofe 

nu 

7.  Parteneriatul cu 
cetățenii ca mod 
de acțiune socială 

Întâlniri periodice între administrația publică 
locală și societatea civilă (semestrial) 

da 

8.  Informarea persoanelor sau organizațiilor din 
comună privind posibilitățile de accesare de 
fonduri de finanțare (trimestrial) 

da 
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9.  Dezvoltarea 
serviciilor turistice 

Finalizarea demersurilor pentru declararea 
localității Boghis ”Localitate turistică de interes 
local” 

da 

10.  Organizarea de cursuri de perfecționare în 
domeniul turistic pentru cetățenii comunei care 
doresc să investească în pensiuni turistice și 
agro-turistice 

nu 

11.  Promovarea ofertelor de cazare pe site-ul 
comunei 

nu 

12.  Sprijin acordat cetățenilor care dețin pensiuni 
turistice și agroturistice în obținerea 
informațiilor necesare în vederea clasificării 
pensiunilor 

nu 

13.  Organizarea unor întâlniri pentru schimburi de 
idei cu reprezentanții Asociației Naționale pentru 
Turism Rural Ecologic și Cultural (ANTREC) în 
scopul stimulării înființării de pensiuni sau 
introducerii celor existente în circuitul turistic 

nu 

14.  Promovarea 
obiectivelor 
turistice locale 

Montarea în centrele civice și la intrarea în 
comună a unor hărți care să cuprindă 
amplasamentele turistice din zonă; 

nu 

15.  Folosirea reclamei pe mijloacele de transport în 
comun 

nu 

16.  Crearea unui cadrul de colaborare cu caracter 
permanent cu cele mai importante agenții de 
turism din regiune 

nu 

17.  Folosirea presei scrise prin inserția de cupoane 
sau articole publicitare 

nu 

18.  Conservarea 
identității 
culturale a 
comunei 

Continuarea susținerii și promovarea 
evenimentelor culturale și tradițiilor comunei 
între care: Zilele satului (din 2015 zilele comunei) 
a VII-a ediția prima sâmbătă și duminică a lunii 
septembrie; Sărbătoarea Recoltei Octombrie, 
Sărbătoarea pomului de Crăciun, colinzi, 
decembrie, practicarea meșteșugurilor-
principalul meșteșug, țesutul 

da 

19.  Mediul de afaceri 
prosper 

Organizarea de întâlniri periodice și a unui dialog 
real între reprezentanții mediului de afaceri și cei 
ai Consiliului Local în vederea identificării de noi 
oportunități (trimestrial) 

parțial 

20.  Crearea unor baze de date la nivel local, cu 
active disponibile 

parțial 

21.  Oferirea de facilități intreprinzătorilor în funcție 
de natura activității 

nu 

22.  Asigurarea unui 
spațiu propice 

Dotarea materială a spațiilor de învățământ din 
localitate 

da 
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desfășurării 
activităților de 
învățământ 

Extinderea grădiniței Boghiș și transformarea ei 
în grădinită cu program prelungit 

23.  Construirea unei creșe de copii în Boghis 
Construirea unei săli de sport în Boghiș 

nu 

24.  Consiliul local- 
partener activ în 
realizarea de 
proiecte de 
educație în cadrul 
comunei 

Continuate acțiunile de sprijinire a elevilor cu 
rezultate la învățătură sau în activități 
extrașcolare 

parțial 

25.  Proiectele și parteneriatele între unitățile de 
învățământ din comună și alte unități de 
învățământ din județ, țară sau din afara țării 

da 

26.  Gestionarea 
eficientă a 
resurselor 
materiale și 
financiare 
implicate în 
sistemul de 
protecție socială 

Acordarea ajutoarelor sociale la zi și plata 
asistenților personali ai  persoanelor cu handicap 
grav pentru toate persoanele îndreptățite din 
comună 

da 

27.  Acordarea ajutoarelor de urgență atunci când se 
solicită 

da 

28.  Continuarea acțiunilor de acordare de  sprijin 
material familiilor aflate în dificultate în preajma 
sărbătorilor religioase -Paște și Crăciun 

da 

29.  Sensibilizarea și 
informarea opiniei 
publice asupra 
drepturilor 
persoanelor 
asistate 

Acțiuni de informare în vederea îmbunătățirii 
atitudinii și comportamentului general privind 
problematice integrării în societate a 
persoanelor cu probleme de ordin social și a 
familiilor acestora – semestrial 

parțial 

30.  Încadrarea socială a romilor și atragerea lor în 
viața socială a comunei – semestrial 

nu 

31.  Îmbunătățirea 
calității serviciilor 
medicale 

Crearea unei baze de date referitoare la starea 
de sănătate a populației comunei 

nu 

32.  Înființarea unui cabinet stomatologic parțial 

33.  Scăderea riscului 
apariției bolilor 
transmisibile 

Implicarea personalului medical din comună și a 
profesorilor în derularea unor programe de 
educație sexuală cu elevii din clasele 5-8 

parțial 

34.  Profilaxia unor 
boli specifice 
tinerilor 

Implicarea personalului medical din comună și a 
profesorilor în activități de educație a elevilor în 
domeniul profilaxiei unor boli specifice tinerilor 
(ex: deformații ale coloanei vertebrale generate 
de activitatea prelungită la masa de lucru sau în 
fața calculatorului) și în prevenirea unor 
deprinderi comportamentale nocive pentru 
sănătate (ex: fumatul, consumul băuturilor 
alcoolice și drogurilor) 

parțial 

35.  Implementarea 
tehnicilor agricole 
moderne și 
performante prin 

Consolidarea, prin aparatul de specialitate al 
Primăriei, a activității de îndrumare în domeniul 
agricol, veterinar și ecologic pentru înființarea de 
asociații și microferme agricole, prin organizarea 
de întruniri cu cetățenii comunei cel puțin 

parțial 
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consultant 
agricolă 

trimestrial și o conlucrare mai implicată a 
intelectualilor din toate domeniile de activitate 

36.  Schimburi de experiență cu localități care au 
rezultate notabile în domeniu – trimestrial 

parțial 

37.  Informarea periodică a cetățenilor cu privire la 
oportunitățile de finanțare în domeniul agricol și 
non-agricol, prezentare PNDR și FEADR, 
colaborarea cu firme de consultanță în domeniu- 
trimestrial 

parțial 

38.  Întreprinderea de acțiuni pentru cunoașterea 
legislației în domeniu cu privire la practicare 
agriculturii ecologice - trimestrial 

nu 

39.  Organizarea de târguri la sărbători majore, ce se 
doresc a intra în tradiția localității, sprijinirea 
localnicilor să participe la aceste târguri cu 
produsele proprii 

parțial 

40.  Dezvoltarea și 
modernizarea 
satelor 

Realizarea investițiilor care au ca scop 
extinderea infrastructurii de apă și canalizare și 
modernizarea infrastructurii de drumuri 

da 

41.  Modernizarea 
străzilor și ulițelor 
în comună 

Modernizare artere rutiere în comuna Boghiș- 
Localitatea Boghiș: 

- Strada Mica 807 m; 
- Strada Apei 1015 m; 
- Strada Fuszor 644 m; 
- Strada Molnarsikator 216 m; 

Modernizare artere rutiere în comuna Boghiș, 
localitatea Bozies: 

- Strada Mica 920 m; 
- Strada Cocosului 575 m; 

da 

42.  Amenajarea trotuarelor parțial 

43.  Consolidare pod pe DC 85 km 0+017, peste râul 
Barcău, localitatea Boghiș 

da 

44.  Reabilitare drumuri agricole și forestiere parțial 

45.  Extinderea 
infrastructurii de 
apă și canalizare 

Extinderea sistemelor de alimentare cu apă și 
canalizare în toate zonele locuite 

da 

46.  Amenajare spații 
verzi 

Plantarea de arbori ornamentali pe aliniamentul 
străzilor din comună 

nu 

47.  Crearea de noi parcuri și zone verzi conform 
normativelor  26 mp/cap de locuitor 

nu 

48.  Înființarea de parcări auto amenajate parțial 

49.  Monitorizarea 
permanentă a 
colectării, 
transportului și 
depozitării 

Monitorizarea gospodăriilor care nu predau 
gunoiul generat în vederea transportului și 
depozitării colectării de către serviciul local de 
salubritate 

parțial 

50.  Conștientizarea populației privind colectarea 
selectivă 

da 
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controlate a 
deșeurilor solide 

51.  Colaborare și 
schimburi de 
experiență cu 
localități din țările 
membre ale UE 

Continuarea realizării de parteneriate și înfrățiri 
între comuna Boghiș și alte comune pentru 
realizarea de schimburi de informații, vizite 
reciproce 

da 

52.  Revigorarea 
producției 
artizanale și a 
meșteșugurilor 
artistice 

Instituirea unui program de colaborare cu 
bătrânii satului, de identificare a unor obiecte de 
cult, costume populare, unelte agricole și 
meșteșugărești vechi, pentru pregătirea unor 
colecții muzeale capabile să conserve peste ani 
identitatea culturală a comunei 

nu 

53.  Refacerea unor centre de practicare a 
meșteșugurilor artistice printr-un program de 
identificare a micilor meseriași și îndrumarea lor 
pentru înființarea de microfirme și asociații 
familiale 

nu 

54. Biblioteca 
comunală 

Crearea unui Centru Microregional de Tradiții și 
Cultură interetnică Valea Barcăului, cu sediul în 
Boghiș 
Îmbogățirea muzeului virtual al comunei Boghiș, 
prin continuarea digitalizării fotografiilor vechi, a 
manuscriselor și a tuturor documentelor 
etnografice existente și postarea lor pe site-ul 
comunei  

nu 

Sursa: Primăria comunei Boghiș. 
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Capitolul III. Elaborarea planului strategic de dezvoltare 

a comunei Boghiș 

 

3.1 Analiza economică 

3.1.1 Context  

 

În anul 2019, pentru care există date disponibile funcționau la nivelul comunei Boghiș 19 firme.  

Totalitatea firmelor de pe raza comunei care și-au depus bilanțul contabil, înregistrează  un număr de 63 

de salariați și o cifră de afaceri de 8.881.910 mii lei. 

Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, putem observa principalele domenii de 

activitate pe coduri CAEN în rândul firmelor existente la nivelul comunei Boghiș în anul 2019: 

23 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 

25 - Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 

41 - Construcţii de clădiri 

42 - Lucrări de geniu civil 

45 - Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 

47 - Comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi motocicletelor 

49 - Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 

55 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare 

70 - Activităţi ale direcţiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management 

şi de consultanţă în management 

71 - Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări şi analiză tehnică 

96 - Alte activităţi de servicii 
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Tabelul 24: Situația numărului de persoane juridice, salariați, cifra de afaceri Comuna Boghiș 2019 

CAEN Total nr. Persoane 
juridice 

Media nr. salariați Total cifra de afaceri 
(lei) 

23 - Fabricarea altor 
produse din minerale 
nemetalice 

2 3 324,763 

25 - Industria 
construcţiilor metalice 
şi a produselor din 
metal, exclusiv maşini, 
utilaje şi instalaţii 

1 1 236,459 

41 - Construcţii de 
clădiri 

3 10 411,852 

42 - Lucrări de geniu 
civil 

1 5 285,736 

45 - Comerţ cu ridicata 
şi cu amănuntul, 
întreţinerea şi 
repararea 
autovehiculelor şi a 
motocicletelor 

1 29 11,614 

47 - Comerţ cu 
amănuntul, cu excepţia 
autovehiculelor şi 
motocicletelor 

3 4 6706841 

49 - Transporturi 
terestre şi transporturi 
prin conducte 

3 3 561,095 

55 - Hoteluri şi alte 
facilităţi de cazare 

2 1 34,294 

70 - Activităţi ale 
direcţiilor(centralelor), 
birourilor 
administrative 
centralizate; activităţi 
de management şi de 
consultanţă în 
management 

1 3 80,001 

71 - Activităţi de 
arhitectură şi inginerie; 
activităţi de testări şi 
analiză tehnică 

1 3 90,300 

96 - Alte activităţi de 
servicii 

1 1 138,955 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 
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Tabelul 25: Evoluția numărului de persoane juridice, salariați, cifra de afaceri Comuna Boghiș 2009-

2019 

Anul Total nr persoane juridice Total cifra de afaceri 

2009 14 4,989,771 

2010 12 3,513,824 

2011 8 1,397,511 

2012 11 1,696,108 

2013 10 1,565,275 

2014 9 2,256,088 

2015 11 2,753,364 

2016 14 2,848,703 

2017 14 4,051,733 

2018 17 5,038,226 

2019 19 8,881,910 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

 

Figura 15: Evoluția numărului de firme în perioada 2009-2018 

 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

 

Se constată o creștere constantă a numărului de firme, dar și o creștere a cifrei de afaceri cu aproximativ 

56%. 

Cel mai important plătitor de impozite locale persoane juridice din comună este Boghiș Băi Srl. 
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3.1.2 Forța de muncă și educație 

 

Numărul mediu al salariaților cuprinde persoanele angajate cu contract de muncă / raport de serviciu pe 

durată determinată sau nedeterminată (inclusiv lucrătorii sezonieri, managerul sau administratorul), al 

căror contract de muncă/raport de serviciu nu a fost suspendat în perioada de referință. 

 

Figura 16: Evoluția numărului mediu de salariați, în perioada 2009-2019 

 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

 

Numărul mediu de salariați în perioada 2009-2019 a fluctuant, urmând totuși un trend crescător. În 

graficul de mai sus putem observa o comparație a numărului mediu de salariați din ultimi ani a comunei 

și a mediei rural județene. În cazul Comunei Boghiș putem să observăm un trend aflat în creștere, dar 

sub media rural județeană. 

Conform analizei comparative comuna se află într-o situație bună. Aceasta se află sub media rural 

județeană, însă peste comunele de comparație. 
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Tabelul 26: Numărul mediu de salariați 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

 

Figura 17: Raportul dintre populația 0-14 ani/populația peste 65 de ani 

 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 
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UAT Numărul mediu de salariați în anul 2019 

Boghiș 174 

Almașu 136 

Camăr 187 

Cizer 118 

Dobrin 151 

Gârbou 102 

Șamșud 86 

Media rural Județeană 257 
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O perspectivă mai clară asupra forței de muncă ne oferă raportul dintre populația sub 15 ani și populația 

peste 65 de ani, raport care așa cum se vede și în figura de mai jos, plasează comuna Boghiș peste media 

rural județeană și pe locul al doilea între comunele de referință. Acest indicator poate sta la baza unor 

decizii privind investițiile în comună. 

 

Figura 18: Indicele de îmbătrânire demografică în comuna Boghiș 

Sursă: INS, preluare proprie 

Indicele de îmbătrânire demografică a populației reprezintă numărul persoanelor vârstnice (de 65 ani și 

peste) care revine la 100 de persoane tinere (sub 15 ani). Acest indice are o utilitate desăvârșită  

investitorilor care își bazează deciziile pe analize comparative privind perspectivele forței de muncă. Se 

pot observa din analiza acestui indice valori ridicate, peste media rural județeană.  

Tabelul 27: Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul anului 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Șomeri  Boghiș 141 108 114 94 91 74 55 107 71 68 

Media Rural județeană 109 
86 88 86 83 76 74 69 65 60 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 
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Figura 19: Numărul șomerilor înregistrați la sfârșitul anului 

 

Sursa: INS, prelucrare proprie. 

Așa cum reiese din graficul de mai sus, referitor la numărul șomerilor înregistrați la finalul anului, 

comuna Boghiș înregistrează în perioada 2010-2019 valori peste media rural județeană, excepție făcând 

anii 2015 și 2016, când s-a situat sub aceasta. Se poate observa că în perioada 2010-2019 numărul 

șomerilor a avut un trend descrescător, excepție făcând anul 2017. 

 

3.1.3 Agricultura și silvicultura 

 

Producția la hectar pe culturi, în ultimii ani în comuna Boghiș, conform datelor furnizate de primăria 

comunei a fost următoarea: 

- porumb 5 tone/ha; 

- grâu 4.3 tone/ha; 

- triticale 4.13 tone/ha; 

- orzoaică 4 tone/ha; 

- ovăz 3.52 tone/ha; 

În prezent, la nivelul comunei nu există nicio asociație de producători. 
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Suprafețele de teren cultivate cu cereale sunt mult sub posibilități și în scădere,  tendința fiind de 

închiriere ca pășuni. Comuna produce legume de calitate dar de asemenea mult sub posibilități.  

Producția de vin este semnificativă dar desfacerea este problematică, nu se face asociativ și nu se 

conectează decât în mică măsură cu turismul. 

 

Comuna deține 234 ha de terenuri forestiere care se încadrează, prin caracteristicile vegetației subzonei 

stejarului, cu păduri de gorun, păduri de stejar pedunculat, în amestec uneori cu cer şi alte specii de 

foioase.  

3.1.4 Analiza bugetului local  

 

Analizând bugetul local al comunei Boghiș, în perioada 2010-2020, se poate observa că acesta se află sub 

media rural județeană, excepție făcând anii 2017, 2019, 2020. Cu toate acestea,  comuna a urmat în 

perioada analizată un  trend crescător cu mici fluctuații. 

 

Tabelul 28: Veniturile totale ale comunei în comparație cu media veniturilor ruralului județean 

Anul VT Boghiș (lei) VT Media Rural Județeană (lei) 

2010 2462487 3143908 

2011 1948443 3128658 

2012 1969233 4292088 

2013 2102161 4540191 

2014 2723760 5285827 

2015 3645621 6544429 

2016 3001374 5105623 

2017 6774274 5742501 

2018 2096526 4545172 

2019 6584657 6304915 
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2020 7631548 7312363 

Sursa: DPFBL, prelucrare proprie. 

Figura 20: Evoluția mediei veniturilor totale ale comunei în comparație cu media pe ruralul județean 

 

Sursa: DPFBL, prelucrare proprie. 

 

    Figura 21: Venituri totale/locuitori 

 

 Sursa: DPFBL, prelucrare proprie. 
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de capital).  Acest indicator, a fost raportat la numărul de locuitori pentru perioada 2016-2020, atât 

pentru comuna Boghiș, cât și pentru comunele de referință (Almașu, Camăr, Cizer, Dobrin, Gârbou, 

Șamșud, respectiv Media Rural Județeană). 

Așa cum reiese din graficul de mai jos, comuna Boghiș este caracterizată de prezența unui trend 

crescător a veniturilor totale pe cap de locuitor, similar cu cel al Mediei rural Județene până în anul 

2017, urmând ca apoi acesta să fie peste Media Rural Județeană. 

 

         Figura 22: Media veniturilor totale/locuitor, perioada 2016-2020 

 

 Sursa: DPFBL, prelucrare proprie. 

Analizând media veniturilor totale raportată la numărul de locuitori pentru perioada de referință 2016-
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dezvoltării, dar și de baza de impozitare de la nivel local. Referitor la modul în care sunt cheltuite aceste 

venituri, în România, autoritățile publice locale au de cele mai multe ori libertatea de decizie.  

Veniturile proprii sunt constituite din cotele defalcate din impozitul pe venitul care este încasat pe 

teritoriul UAT, din impozitele pe bunurile imobile – clădiri, terenuri, transferul proprietății acestora, din 

taxe pe mijloace de transport și din alte taxe, contribuții, amenzi etc. Ponderea ridicată a veniturilor 

proprii indică o economie sănătoasă în cazul comunei.  

 

    Figura 23: Venituri proprii/locuitor perioada 2016-2020 

 

 Sursa: DPFBL, prelucrare proprie. 
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Figura 24: Media veniturilor proprii/locuitor, perioada 2016-2020 

 

Sursa: DPFBL, prelucrare proprie 
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Figura 25: Ponderea cotelor defalcate din impozitul pe venit în totalul veniturilor proprii, perioada 2016-

2020 

 

Sursa: DPFBL, prelucrare proprie. 

 

Figura 26: Media procentului cotelor defalcate din impozitul pe venit în totalul veniturilor proprii 

pentru perioada 2016-2020 

 

Sursa: DPFBL, prelucrare proprie. 
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Analizând mediile ponderilor cotelor defalcate din impozitul pe venit în totalul veniturilor proprii ale 

comunelor pentru perioada 2016-2020, putem observa un nivel mai ridicat față de media rural 

Județeană doar pentru comuna Almașu, aceasta fiind urmată de comuna Boghiș, care se află sub media 

rural județeană. 

 

Cheltuieli 

Analiza structurii cheltuielilor permite o identificare a priorităților autorităților locale în perioada 2016-

2020.  Această analiză este realizată pe gruparea funcțională de cheltuieli. Clasificația funcțională oferă o 

imagine a alocării resurselor bugetare spre tipurile de servicii furnizate de autoritățile locale (asistență 

socială, învățământ, sănătate, transporturi, ordine publică, servicii publice generale, protecția și 

conservarea mediului, locuire, cultură, recreere și religie etc.), oferind informații asupra priorităților 

factorilor de decizie în procesul de alocare a resurselor. 
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Figura 27: Structura cheltuielilor autorităților locale, perioada 2016-2020 

 

Sursa: DPFBL, prelucrare proprie. 
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Comuna Boghiș prezintă cheltuieli peste media rural județeană la categoriile: protecția mediului și 

transporturi. Procentaje apropiate de media rural județeană, înregistrate de comuna Boghiș apar în 

cazul cheltuielilor cu: apărare, ordine publică și siguranță națională; sănătate, iar în cazul celorlalte 

categorii cheltuieli, acestea se află sub media rural județeană.  

 

Figura 28: Ponderea cheltuielilor bugetului comunei Boghiș în anul 2020 

 

Sursa: DPFBL, prelucrare proprie. 
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veniturile totale. Autonomia financiară indică pe de o parte capacitatea de autofinanțare a autorităților 

locale, iar pe de altă parte gradul de dependență financiară a autorităților locale.  

Comuna Boghiș înregistrează fluctuații de-a lungul perioadei analizate în ceea ce privește ponderea 

veniturilor proprii. Ponderea veniturilor proprii din veniturile totale a comunei Boghiș se situează peste 

cea a mediei rural județene excepție făcând anii 2010, 2017 și 2019, 2020 când valorile au fost sub 

media rural județeană.  

Tabelul 29: Ponderea veniturilor proprii din veniturile totale 

Anul VP/VT Boghiș (lei) VP/VT Media Rural Județeană 

2010 0.242 0.259 

2011 0.346 0.272 

2012 0.330 0.209 

2013 0.367 0.263 

2014 0.316 0.215 

2015 0.242 0.175 

2016 0.339 0.282 

2017 0.189 0.278 

2018 0.483 0.313 

2019 0.193 0.270 

2020 0.195 0.254 

     Sursa: DPFBL, prelucrare proprie. 
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Figura 29: Evoluția ponderii veniturilor proprii față de veniturile totale (%) 

 

       Sursa: DPFBL, prelucrare proprie. 
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  Figura 30: Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 

 

                     Sursa: DPFBL, prelucrare proprie 

Figura 31: Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţării aferente 

cadrului financiar 2014-2020 (lei) 

 

             Sursa: DPFBL, prelucrare proprie 
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2020. Astfel, putem spune că în cazul acestui indicator, comuna dă dovadă de o capacitate de atragere de 

finanțări din fonduri nerambursabile. 

Venituri provenite de la nivel central/ locuitor (compuse din: Sume defalcate din TVA pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului 

Bucureşti + Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale+ subvenții). 

 

      Figura 32: Venituri provenite de la nivel central (lei/locuitor) – media perioada 2016-2020 

 

          Sursa: DPFBL, prelucrare proprie. 
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Figura 33: Gradul de dependență față de autoritățile centrale (venituri provenite de la nivel 

central/total venituri, media perioada 2016-2020) 

 

Sursa: DPFBL, prelucrare proprie. 

Din graficul de mai sus putem observa situația comunei Boghiș, gradul de dependență de nivelul central 

al acestea se află sub media rural județeană și pe ultimul loc între comunele de referință. 

O modalitate de întărire a autonomiei financiare locale poate fi capacitatea crescută a comunei de a 

atrage fonduri de la uniunea Europeană. Din acest motiv și pentru a avea o imagine clară asupra 

autonomiei financiare s-a folosit următoarea formulă de calcul: Total venituri proprii + Sume primite de 

la UE și alți donatori în contul plăților finanțate și alte finanțări / venituri totale.  

 

 

 

 

 

 

 

0,459
0,532

0,661

0,543
0,582

0,550

0,707

0,621

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

Boghiș Almaș Camăr Cizer Dobrin Gârbou Șamșud Media 
rural 

Județeană

Venituri provenite de la nivel central/total 
venituri, media perioadei 2016-2020



87 
 

Figura 34: Total venituri proprii + Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi 

prefinanţării aferente cadrului financiar 2014-2020 / venituri totale, perioada 2016-2020 

 

Sursa: DPFBL, prelucrare proprie. 
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3.2 Cercetare vizând analiza calității vieții în comuna Boghiș 
  

Creșterea calității vieții și a bunăstării sociale sunt principalele obiective pe care o comunitate dezvoltată 

dorește să le atingă. Atingerea unui nivel ridicat de calitate a vieții a devenit una dintre cele mai mari 

preocupări constante ale autorităților publice. Prin utilizarea unor sisteme de indicatori pentru 

măsurarea calității vieții, este reflectat stilul de viață, nivelul de trai, de dezvoltare și de atractivitate a 

unei comunități din perspectiva cetățenilor.  

Măsurarea calității vieții este o etapă fundamentală ȋn procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare a 

unei comunități, din mai multe considerente: în primul rând, ca urmare a evaluării calității vieții, 

identificând condițiile de viață ale populației, avem ocazia să înțelegem modul de raportare al oamenilor 

la aceste condiții, precum și care sunt percepțiile lor vis-a-vis de acestea. Nu în ultimul rând, prin 

măsurarea calității vieții ne putem da seama de modul în care populația evaluează diferitele domenii ale 

vieții sociale, care sunt prioritățile lor în acest sens și care sunt așteptările și percepțiile cetățenilor 

asupra acestora. Datele rezultate în urma unei cercetări a calității vieții pot sta la baza identificării și 

elaborării politicilor publice, la baza propunerii unor proiecte și programe pentru comunitatea 

respectivă. Cercetarea calității vieții oferă informații necesare privind problemele și soluțiile de rezolvare 

a acestora, privind avantajele unei comunități care trebuie încurajate. Evaluarea cât mai clară și detaliată 

a condițiilor de viață existente la nivelul unei comunități reprezintă un instrument important de 

intervenție socială, fundamentând dezvoltarea durabilă a calității vieții. 

Cercetarea realizată are la bază un sistem complex de indicatori pentru măsurarea calității vieții. 

Actualul document cuprinde câteva aspecte preliminarii relevante, prezentate sintetic. 

 

3.2.1 Metodologia cercetării 

 

Prezenta cercetare reprezintă un model de analiză și diagnoză comunitară abordată din punct de vedere 

cantitativ, ca și metodă de cercetare a fost utilizat sondajul de opinie. Instrumentul utilizat în realizarea 

cercetării este chestionarul, selectarea cazurilor s-a realizat prin intermediul eșantionării de 

conveniență, numărul total de respondenți fiind de 99, perioada în care aceasta a fost realizată fiind 

lunile iunie și iulie. 
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În perioada mai sus menționată s-a desfășurat la nivelul comunei Boghiș un sondaj de opinie care și-a 

propus să identifice percepția locuitorilor din comună cu privire la anumite aspecte care țin de calitatea 

vieții acestora ca indivizi și al comunei în general. Modalitatea de construcție a instrumentului ne oferă 

posibilitatea obținerii unor date empirice care se pot utiliza în privința realizării analizei preliminare care 

stă la baza construcției strategiei de dezvoltare a comunei Boghiș.  În cadrul sondajului a fost colectat un 

număr de 100 de chestionare, dintre care 99 valide. Eșantionarea este una de conveniență, însă cu toate 

acestea s-a încercat în măsura posibilului să fie surprinse părerile unui număr cât mai divers de cetățeni 

din această comunitate.  Chestionare au fost aplicate atât prin platforma online Google Forms (20 de 

răspunsuri), dar și prin tehnica de sondare față în față.  

 

3.2.2 Interpretarea datelor 

 

În graficele de mai jos vor fi prezentate caracteristicile socio-demografice ale respondenților din comuna 

Boghiș. 

Figura 35: Distribuția pe genuri 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții. 

Așa cum reiese din figura de mai sus, se poate observa o distribuție relativ egală a respondenților, 

persoanele de gen masculin fiind întâlnite într-un procentaj de 51%, iar cele de gen feminin într-un 

procentaj de 49%. 
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Figura 36: Vârsta 

 

 

 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

Referitor la distribuția pe categorii de vârstă a respondenților, se poate observa că cel mai bine sunt 

reprezentante categoriile populației în vârstă de muncă, respectiv cele cuprinse între 36 și 40 de ani 

(26.8%), și cea cuprinsă între 41 și 50 de ani (22.7%). Procentaje semnificative sunt întâlnite în rândul 

persoanele tinere, cu vârste cuprinse în categoriile de vârstă 26-35 de ani (17.5%), dar și 18-25 de ani 

(8.2%), respectiv 51-60 de ani (14.2%). Se remarcă un procentaj scăzut al persoanelor din categoria de 

vârstă 61-70 de ani (9.3%), respectiv a celor vârstnice, peste 70 de ani (7.2%).  
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Figura 37: Status 

 

 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

Din punct de vedere al statusului, se observă că majoritatea respondenților fac parte din categoria 

persoanelor angajate cu loc de muncă stabil (55.8%), urmate de persoanele pensionare (17.9%). Un 

procentaj de 9.5% reprezintă categoria persoanelor casnice, iar procentaje de 6.3% reprezintă categoria 

studenților, respectiv a șomerilor. Agricultorii sunt reprezentați printr-un procentaj de 4.2%. 

Printre ocupațiile actuale ale respondenților au fost identificate următoarele: bucătar, consilier, contabil, 

electrician, funcționar publici, paznic, tâmplar, zidar, etc. 
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Figura 38: Ultima școală absolvită 

 

 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

Din perspectiva ultimei instituții de învățământ absolvite de către respondenți, se poate observa că cel 

mai mare procentaj este reprezentat de persoanele care au finalizat liceul (32.3%), urmate de 

persoanele care au finalizat școala profesională (22.2%), dar și cele care au finalizat studiile superioare 

(19.2%). Cei care au finalizat gimnaziul sunt întâlniți într-un procentaj de 13.1%, urmați de cei care au 

finalizat școala elementară (8.1%), dar și de cei care au finalizat școala post-liceală (4%). 
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Figura 39: Principala sursă de venit în luna precedentă 

 

 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

Principala sursă de venit în luna precedentă în rândul respondenților este constituită în cea mai mare 

parte de salarii de la firme private (39.8%), urmate de  pensia de stat (20.4%). Respectiv de salariile de 

stat (18.3%). Ajutorul de șomaj este întâlnit într-un procentaj de 6.5%, același procentaj fiind întâlnit și 

pentru alte surse de venit care reprezintă veniturile și/sau salarii obținute de exemplu, de un membru al 

familiei în străinătate. Alocația de copil este reprezentată într-un procentaj de 5.4%, iar categoria ajutor 

social de 3.2%.   
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Figura 40: Venitul lunar 

 

 

 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

Venitul lunar este un indicator important atunci când se discută despre bunăstarea oamenilor. Astfel că, 

se poate observa că un procentaj de 43.2% dintre respondenți au un venit cuprins între venitul minim și 

cel mediu lunar, un procentaj de 40% au un venit sub cel minim lunar, în timp ce 16.8%dintre 

respondenți au un venit peste cel mediu lunar. 
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3.2.3 Perspective generale asupra nivelului de trai17  

 

În această secțiune au fost incluse întrebări cu privire la calitatea vieții în general (din trecutul apropiat și 

prezent). De asemenea s-a încercat surprinderea atașamentului față de comună (intenția de a părăsi sau 

nu comuna) și nu în ultimul rând a fost evaluată satisfacția respondenților față de venitul actual. 

Valorile cuprinse între 1 și 3 și cele între 8 și 10 vor fi grupate, primele însemnând că respondenții se 

declară foarte nemulțumiți și nemulțumiți, în timp ce în cea de-a doua categorie respondenții se declară 

foarte mulțumiți și mulțumiți. 

1. Cum apreciați calitatea vieții în prezent? (1 reprezintă deloc mulțumit, iar 10 reprezintă foarte 

mulțumit) 

       Figura 41: Calitatea vieții în prezent 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

Referitor la aprecierea calității vieții din prezent, în figura de mai sus se poate observa că un procentaj de 

48.5% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți de calitatea vieții în prezent, în timp ce 

doar un procentaj de 6.2% dintre respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți atunci când 

vine vorba despre calitatea vieții lor din prezent. 

 
17   În analiza datelor, pe scala utilizată (1-10) am considerat răspunsurile cuprinse între treptele 1-3 ca fiind 

în categoria nemulțumit si foarte nemulțumit, iar cele din treptele 8-10 în categoria mulțumit și foarte 

mulțumit. Această codificare a scalei a fost păstrată pe tot parcursul analizei. 
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2. Calitatea vieții dumneavoastră în ultimii 4 ani: 

 

Figura 42: Calitatea vieții în ultimii 4 ani 

 

 

               Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

În ceea ce privește calitatea vieții în ultimii 4 ani, 37% dintre respondenți consideră că aceasta a rămas la 

fel, 25% dintre aceștia consideră că aceasta mai degrabă a crescut, iar 17% dintre respondenți 

considerând că aceasta a crescut simțitor. Un procentaj de 11% consideră că în ultimii 4 ani calitatea 

vieții lor mai degrabă a scăzut, iar 4% consideră că aceasta a scăzut simțitor. 
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3. În ce măsură intenționați să părăsiți comuna (schimbare permanentă de domiciliu)? 1 reprezintă 

cu siguranță părăsesc comuna, 10 reprezintă cu siguranță NU părăsesc comuna 

 

 

Figura 43: Intenția de a părăsi comuna 

 

 

               Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

Așa cum se poate observa din graficul de mai sus, respondenții susțin într-un procentaj de 71.7% că nu 

intenționează să părăsească comuna, în timp ce un procentaj de 9.1% dintre respondenți se gândesc la 

posibilitatea de a părăsi comuna.  

Printre motivele pentru care unii respondenți se gândesc în mod real să părăsească comuna sunt: 

găsirea unui loc de muncă (37.9%), pentru a-și dezvolta propria afacere (17.2%), comuna nu le oferă 

nicio perspectivă de viitor (13.9%), pentru continuarea studiilor (10.3%), acces la servicii publice de 

calitate (6.9%), sau alte motive. 
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4. Mulțumirea față de venitul lunar. 

 

Figura 44: Mulțumirea față de venitul lunar 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

În ceea ce privește mulțumirea față de venitul lunar, se poate observa că un procentaj de 34.7% dintre 

respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți față de acesta, în timp ce un procentaj de 17.3% 

dintre respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți față de venitul lor lunar. Având în 

vedere graficul de mai sus, se poate conchide că există păreri diferite ale respondenților cu privire la 

mulțumirea lor față de venitul lunar, însă în general există o percepție pozitivă asupra venitului lunar din 

partea respondenților. Mai mult, trendul general cu privire la acest indicator este unul pozitiv, în 

creștere. 
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3.2.4 Servicii publice și indicatori ai calității vieții 

 

În continuare a fost analizată percepția locuitorilor comunei Boghiș cu privire la o serie de servicii 

publice și facilități care influențează nivelul general de calitate a vieții lor. 

 

1. Cât de mulțumit sunteți de condițiile de locuit? 1 reprezintă deloc mulțumit, iar 10 reprezintă 

foarte mulțumit 

 

Figura 45: Mulțumirea față de condițiile de locuit 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

Mulțumirea față de condițiile de locuit este percepută într-un mod pozitiv de majoritatea respondenților 

(50.5%), aceștia declarându-se mulțumiți și foarte mulțumiți față de acest indicator, în timp ce doar un 

procentaj de 3% dintre respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți față de condițiile de 

locuit. 
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2. Cât de mulțumit sunteți de serviciile de sănătate? 

 

 

Figura 46: Mulțumirea față de serviciile de sănătate 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

Serviciile de sănătate sunt percepute în mod pozitiv de către respondenți, aceștia declarându-se 

într-un procentaj de 36.3% mulțumiți și foarte mulțumiți față de acest serviciu, în timp ce doar 

un procentaj de 5% dintre respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți față de 

acest serviciu. Urmărind valorile de pe grafic, se poate observa că majoritatea respondenților  au 

oferit răspunsuri situate peste nota 5. 
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3. Cât de mulțumit sunteți de serviciile de educație? 

 

 

Figura 47: Mulțumirea față de serviciile de educație 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

În ceea ce privește serviciile de educație, părerile respondenților variază, însă un procentaj de 

32.2% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți față de acest serviciu, iar 

12.5% dintre respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți față de acest serviciu. Cu 

toate că părerile respondenților care vizează acest serviciu sunt diverse, se poate observa că 

există o percepție pozitivă față de acest serviciu.  
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4. Cât de mulțumit sunteți de serviciile sociale? 

 

 

Figura 48: Mulțumirea față de serviciile de sociale 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții  

 

Mulțumirea față de serviciile sociale este percepută în mod pozitiv de către majoritatea respondenților, 

41.4% dintre aceștia declarându-se mulțumiți și foarte mulțumiți de acestea, în timp ce un procentaj de 

doar 7.5% dintre respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți de acestea. Astfel, în ceea ce 

privește acest serviciu se poate identifica o percepție pozitivă în ceea ce privește aceste servicii. 
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5. Cât de mulțumit sunteți de transportul public? 

 

 

Figura 49: Mulțumirea față de transportul public 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

Serviciile de transport public sunt percepute negativ de către majoritatea respondenților (46%), aceștia 

declarându-se nemulțumiți și foarte nemulțumiți față de acest serviciu, în timp ce un procentaj de 22.9% 

declarându-se mulțumiți și foarte mulțumiți față de acest serviciu.  
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6. Cât de mulțumit sunteți de starea drumurilor și a străzilor? 

 

 

Figura 50: Mulțumirea față de starea drumurilor și a străzilor 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

O percepție pozitivă este întâlnită în cazul mulțumirii față de starea drumurilor și a străzilor, un 

procentaj de 53.6% dintre respondenți declarându-se mulțumiți și foarte mulțumiți față de acest 

serviciu, în timp ce doar 3% dintre respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți față de 

acest serviciu. Astfel, din graficul de mai sus, se poate observa că există o percepție generală pozitivă în 

ceea ce privește starea drumurilor și a străzilor. 

 

 

 

2

0
1

4

12,1

10,1

17,2 17,2

15,2

21,2

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Cât de mulțumit sunteți de starea drumurilor și a străzilor?



105 
 

 

 

 

7. Cât de mulțumit sunteți de furnizarea apei și a canalizării? 

 

 

Figura 51: Mulțumirea față de furnizarea apei și a canalizării 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

O percepție pozitivă este întâlnită și în cazul furnizării apei și canalizării, respondenții declarându-se într-

un procentaj de 74.1% mulțumiți și foarte mulțumiți față de acest serviciu, în timp ce 3% dintre aceștia se 

declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți față de acest serviciu. 
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8. Cât de mulțumit sunteți de furnizarea gazului metan?  

 

 

Figura 52: Mulțumirea față de furnizarea gazului metan 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

 

Percepția negativă față de furnizarea gazului metan este foarte ridicată, astfel că 95.7% dintre respondenți 

se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți față de lipsa acestui serviciu. 
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9. Cât de mulțumit sunteți de situația economică a localității dumneavoastră? 

 

 

 

Figura 53: Mulțumirea față de situația economică a comunei 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

 

Mulțumirea față de situația economică a comunei este percepută în mod negativ, astfel că un procentaj 

de 28.6% dintre respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți față de acest indicator, iar un 

procentaj de 6.6% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți față de acest indicator. 

Din graficul de mai sus se poate observa că majoritatea notelor oferite de respondenți se află sub nota 5, 

astfel identificându-se nemulțumirea acestora. 
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10. Cât de mulțumit sunteți de siguranța în spațiile publice? 

 

 

Figura 54: Mulțumirea față de siguranța în spațiile publice 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

Siguranța în spațiile publice este percepută în mod pozitiv de către un procentaj de 53.2% dintre 

respondenți, aceștia declarându-se mulțumiți și foarte mulțumiți față de acest indicator, în timp ce un 

procentaj de 8.8% se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți de acest indicator. Se poate observa că 

tendința este una pozitivă în ceea ce privește siguranța în spațiile publice. 
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11. Cât de mulțumit sunteți de locurile de muncă disponibile? 

 

 

 

Figura 55: Mulțumirea față de locurile de muncă disponibile 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

Referitor la mulțumirea față de disponibilitatea locurilor de muncă, se poate observa că cei mai mulți 

dintre respondenți au oferit note sub 5, astfel că un procentaj de 54.4% dintre respondenți se declară 

nemulțumiți și foarte nemulțumiți față de acest indicator, în timp ce doar un procentaj de 5.5% dintre 

respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți față de acest indicator, reieșind astfel percepția 

negativă cu privire la mulțumirea față de disponibilitatea locurilor de muncă. 
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12. Cât de mulțumit sunteți de curățenia și îngrijirea localității? 

 

 

 

Figura 56: Mulțumirea față de curățenia și îngrijirea localității 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

Mulțumirea față de curățenia și îngrijirea localității este percepută într-un mod pozitiv de către 54.1% 

dintre respondenți, aceștia declarându-se mulțumiți și foarte mulțumiți față de acest indicator, în timp 

ce un procentaj de 5.2% dintre respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți față de acest 

indicator. 
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13. Cât de mulțumit sunteți de activitățile culturale? 

 

 

 

Figura 57: Mulțumirea față de activitățile culturale 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

O situație care prezintă opinii diverse și nu permite identificarea unei tendințe este reprezentată de 

mulțumirea față de activitățile culturale. Dacă un procentaj de 32.6% dintre respondenți se declară 

nemulțumiți și foarte nemulțumiți față de acest indicator, un procentaj de 19.5% dintre respondenți se 

declară mulțumiți și foarte mulțumiți față de activitățile culturale. 
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14. Cât de mulțumit sunteți de amenajările sportive? 

 

 

 

Figura 58: Mulțumirea față de amenajările sportive 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

Mulțumirea față de amenajările sportive este percepută în mod negativ. Astfel, 37.8% dintre 

respondenți se declară nemulțumiți și foarte nemulțumiți față de acest indicator, în timp ce un procentaj 

de 11.1% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți față de amenajările sportive din 

comună. 
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15. Cât de mulțumit sunteți de accesul la centrele comerciale locale? 

 

Figura 59: Mulțumirea față de accesul la centrele comerciale locale 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

53.8% dintre respondenți se declară mulțumiți și foarte mulțumiți față de accesul ce centrele comerciale 

locale, în timp ce 6.5% dintre respondenți se declară nemulțumiți față de acest indicator. Se poate 

observa, așadar o percepție pozitivă față de accesul la centrele comerciale din comună. 

Concluzii privind serviciile publice: 

Se poate observa că la nivelul comunei indicatorii cu privire la mulțumirea față de:  serviciile de 

sănătate, serviciile de educație, serviciile sociale, starea drumurilor și a străzilor, furnizarea apei și a 

canalizării,  siguranța în spațiile publice, curățenia și îngrijirea comunei, accesul la centrele comerciale 

sunt percepuți în mod pozitiv. Indicatorii care vizează: mulțumirea față de transportul public,  furnizarea 

gazului metan, situația economică a comunei, disponibilitatea locurilor de muncă, amenajările sportive, 

sunt percepuți în mod negativ.  

Mulțumirea față de activitățile culturale și amenajările sportive prezintă procentaje foarte apropiate, 

astfel că este greu de definit o tendință față de acești doi indicatori.  
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3.2.5 Activitatea administrației publice locale 

Această secțiune are drept scop evaluarea percepției respondenților cu privire la activitatea 

administrației publice locale.  

Respondenților li s-a oferit un set de afirmații cu privire la administrația primăriei comunei, unde au fost 

rugați să aprecieze pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă dezacord total, iar 10 înseamnă acord total, 

afirmațiile puse la dispoziție.  În chestionar au fost incluse întrebări cu privire la modul de funcționare a 

administrației publice locale, iar în graficul de mai jos au fost calculate mediile fiecărei afirmații, fiind 

excluse variantele în care nu s-a oferit niciun răspuns. 

Figura 60: Afirmații despre administrația primăriei comunei 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 
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Potrivit graficului de mai sus, respondenții consideră gradul de corupție al autorităților locale este scăzut 

(media 8.55), că autoritățile încurajează participarea publică a cetățenilor (media 8.25),  dar și că 

activitățile și acțiunile autorităților locale sunt transparente și oneste (media 8.12), declarându-se în 

general mulțumiți de activitatea autorităților locale (media 8.04). Respondenții declară că autoritățile 

locale se folosesc de internet pentru a furniza servicii și pentru a comunica cu cetățenii (media 7.9), că 

autoritățile locale cunosc problemele reale ale cetățenilor (media 7.71), dar și că acestea sunt capabile 

să rezolve problemele cetățenilor (media 7.65). O singură media sub nota 7 face referire la afirmația 

”birocrația este redusă”, respondenții oferind răspunsuri a căror medie este de 6.64, ceea ce indică 

dezacordul lor cu privire la această afirmație. 

Problemele majore identificate de respondenți vizează: 

1. Lipsa locurilor de muncă 

2. Lipsa gazului metan 

3. Lipsa investitorilor, respectiv a investițiilor 

Alte probleme identificate de către respondenți sunt: lipsa activităților extrașcolare;  lipsa unei 

săli de sport; lipsa unui stomatolog; drumurile agricole. 

Rugați fiind să identifice o serie de avantaje ale comunei, respondenții au făcut referire la: 

1. Infrastructura drumurilor; 

2. Turismul; 

3. Furnizarea apei și a canalizării; 

Alte avantaje identificate sunt: existența apei termale și a băilor termale; comunitatea; siguranța 

în comună. 

Obstacole care stau în calea dezvoltării comunei, din punctul de vedere al respondenților sunt: 

1. Lipsa investitorilor; 

2. Lipsa locurilor de muncă; 

3. Lipsa rețelei de gaz metan. 

Alte obstacole identificate sunt: forța de muncă slab pregătită și necalificată; lipsa spiritului 

antreprenorial; dificultatea accesului la piețele de desfacere cu produsele locale. 
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Perspectivele de dezvoltare ale comunei, identificate de către respondenți sunt: 

1. Agroturism; 

2. Creșterea animalelor; 

3. Cultivarea terenurilor; 

Unde vă deplasați cel mai frecvent când ieșiți din comună (în ce localitate)? 

Scopul acestei întrebări este de a identifica unele tendințe în ce privește fenomenul de navetism la 

nivelul comunei Boghiș precum și legăturile pe care locuitorii comunei le au cu alte centre urbane și/sau 

rurale, dar și cu județele învecinate. Dintre cei care au răspuns la această întrebare cei mai  mulți se 

deplasează în: Șimleu Silvaniei (47.5%), Zalău (20.2%), Nușfalău (14.1%), Oradea (5.1%), Cluj-Napoca 

(2.2%), Crasna (1.1%), Huedin (1.1%), Timișoara (1.1%). 

De asemenea a fost testată percepția locuitorilor asupra impactului pe care îl au unele instituții publice 

în dezvoltarea comunei. S-a formulat următoarea întrebare: ”Vă rog să spuneți în ce măsură 

următoarele instituții, au în prezent, un rol important în dezvoltarea comunei (Apreciați pe o scală de la 

1 la 10, 1=în foarte mică măsură, 10=într-o măsură foarte mare)”.  

Prin intermediul acestei întrebări se pot decela instituțiile pe care locuitorii le creditează ca având un rol 

important în dezvoltarea comunității lor. Astfel că, se poate observa din tabelul de mai jos scorul 

(media) obținut pentru fiecare instituție în parte. Respondenții sunt de părere că primăria (media 8.76) 

are cel mai important rol în dezvoltarea comunității, fiind urmată de consiliul local (media 8.48), cetățeni 

(7.59), școală (media 7.54), Consiliul Județean (media 7.52), Guvernul (media 7.24), Biserica (7.18). (O 

încrederea cea mai scăzută apare în cazul sectorului non-profit (5.33 media). Se poate observa că 

respondenții au încredere că instituțiile cele mai apropiate de ei, au cel mai important rol în dezvoltarea 

comunității lor. Cu cât instituțiile sunt mai îndepărtate de ei, cu atât percepția asupra rolului acestora în 

dezvoltarea comunității lor scade. 
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Tabelul 30: Percepția locuitorilor asupra impactului unor instituții publice în dezvoltarea comunei 

 

 

 

 

 

 

 

        Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

 

3.2.6 Reziliența 

 

Reziliența reprezintă capacitatea de adaptare rapidă în urma unui șoc puternic, a unor probleme sau 

eșecuri. Reziliența poate fi atribuită atât persoanelor, cât și comunităților, referindu-se la abilitatea 

acestora de a face față la anumite evenimente care au un impact foarte mare asupra lor.  

În încercarea de a măsura reziliența la nivelul comunei Boghiș au fost adresate următoarele în vederea 

identificării percepției locuitorilor cu privire la măsura în care anumite aspecte pot ajuta comunitatea să 

depășească momentele de criză, respectiv măsura în care anumiți factori pot influența modul în care 

autoritățile publice locale pot face față unei crize. 

 

 

 

 

 

 

Instituția Media (Scor) 

Primăria 8.76 

Consiliul Local 8.48 

Cetățenii 7.59 

Școala 7.54 

Consiliul Județean 7.52 

Guvernul 7.24 

Biserica 7.18 

Sectorul non-profit 5.33 
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1. Ce considerați că poate ajuta mai mult comunitatea să depășească momentele de criză? 

Figura 61: Ce poate ajuta mai mult comunitatea să depășească momentele de criză 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

Din figura de mai sus se poate observa că: coordonarea și ajutorul primite de la autoritățile locale (40.8%), 

inițiativele mediului de afaceri (39.8%), frecvența cu care membrii comunității interacționează (34.7%), 

implicarea și acțiunile realizate de biserică (33.7%), disponibilitatea oamenilor de a se întrajutora în cadrul 

comunității (36.7%), dar și armonia și absența conflictelor din comunitate (39.8%) ajută într-o foarte mare 

măsură comunitatea să depășească momentele de criză; în timp ce implicarea și acțiunile realizate de ong-

uri contribuie într-o oarecare măsură (24.5%) contribuie într-o oarecare măsură în ajutarea comunității să 

depășească momentele de criză. Cu alte cuvinte, implicarea bisericii și absența conflictelor dintre oameni, 
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dar și implicarea autorităților publice, respectiv a locuitorilor sunt cele care contribuie cel mai mult la 

depășirea momentelor de criză pe care comunitatea le-ar putea întâlni.  

2. În ce măsură credeți că următorii factori pot influența modul în care autoritățile publice locale pot face 

față unei crize? 

Figura 62: Factorii care pot influența modul în care autoritățile publice locale pot face față unei crize 

 

Sursa: Cercetare proprie asupra calității vieții 

Din perspectiva respondenților, factorii care influențează într-o foarte mare măsură modul în care 

autoritățile publice locale pot face față unei crize sunt: liderii/conducătorii acestor instituții (49%); 

resursele de care aceste instituții dispun și modul în care le folosesc (42.4%), măsura în care s-au 

pregătit înainte de criză (41.4%), profesionalismul funcționarilor publici (47.5%), deschiderea spre 

colaborarea cu comunitatea (39.4%).  Colaborarea cu alte instituții din România (35.4%), colaborarea cu 
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instituții din străinătate (36.4%) contribuie într-o mare măsură asupra modului în care autoritățile locale 

pot face față unei crize. Cu alte cuvinte, un lider bun care știe să colaboreze cu comunitatea poate 

influența modul în care autoritățile publice locale pot face față unei crize.  

 

3.2.7.1 Concluzii 

1. Cu privire la nivelul general de calitate a vieții din prezent, respondenții au o percepție pozitivă, 

un procentaj de 48.5% dintre respondenți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți. În ceea ce privește percepția 

asupra evoluției calității vieții, un procentaj de 37% susține că în ultimii 4 ani, calitatea vieții lor a rămas la 

fel, iar un procentaj de 25% consideră că aceasta mai degrabă a crescut. Un procentaj de 17% dintre 

respondenți consideră că în ultimii 4 anii calitatea vieții lor a crescut simțitor, în timp ce un procentaj de 

11% susține că aceasta mai degrabă a scăzut, sau chiar că a scăzut simțitor (4%). 

2. Majoritatea respondenților (71.7%) nu intenționează să părăsească comuna, doar 9.1% se 

gândesc în mod real la această posibilitate pentru a-și găsi un loc de muncă, pentru a-și dezvolta propria 

afacere, pentru a-și continua studiile, pentru a avea acces la servicii publice de calitate, din cauza faptului 

că comuna nu le oferă nicio perspectivă de viitor, sau din alte motive nespecificate. 

3. Problemele care au fost identificate vizând serviciile publice, sunt legate de: mulțumirea față 

de transportul public,  furnizarea gazului metan, situația economică a comunei, disponibilitatea locurilor 

de muncă, amenajările sportive, în cazul celorlalte servicii publice respondenții declarându-se mulțumiți 

față de acestea. 

4. În general cetățenii se declară mulțumiți față de activitatea autorităților locale, mai mult,  

consideră gradul de corupție al autorităților locale este scăzut, că autoritățile locale  încurajează 

participarea publică a cetățenilor, dar și că activitățile și acțiunile autorităților locale sunt transparente și 

oneste. 

5. Perspectivele de dezvoltare ale comunei, din punctul de vedere al respondenților sunt: 

agroturismul, creșterea animalelor și cultivarea terenurilor. 

6. Respondenții consideră că primăria, consiliul local și cetățenii au un rol important în dezvoltarea 

comunei. Este de remarcat că locuitorii acordă o încredere mai scăzută sectorului non-profit și bisericii. 

7. Șimleu Silvaniei și Zalău sunt destinațiile principale a majorității respondenților atunci când se 

deplasează în afara comunei. 
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3.3 Analiza calitativă preliminară 

 

Aceasta s-a realizat printr-o cercetare care a pornit de la nevoia de a identifica perspectiva generală a 

oamenilor de afaceri și a liderilor din comuna Boghiș, asupra situației actuale a comunei și asupra 

perspectivelor de dezvoltare. 

Obiectivele principale ale acestei cercetări constau în: identificarea problemelor pe care le întâmpină 

comunitatea precum și posibilele soluții pentru rezolvarea acestora, identificarea avantajului competitiv 

al comunei în vederea valorificării lui într-un mod cât mai eficient și benefic pentru comunitate, și 

identificarea direcțiilor de dezvoltare actuale și viitoare ale comunei. 

În data de 23 septembrie 2021, începând cu ora 15:00 a avut loc focus un grup la sediul primăriei 

comunei Boghiș, care a fost moderat de către conf. univ. dr. Viorel Stănică. 

În cadrul discuției, au fost prezente 22 de persoane, din diferite domenii de activitate: reprezentanți ai 

mediului de afaceri local, preotul reformat, reprezentanți ai administrației publice locale, reprezentanți 

ai mediului educațional local și ai mediului ONG. 

1. Ați mai fost implicați în procesul de planificare strategică al comunei? 

Din cei 22 de participanți la focus-grup, 2 susțin că au mai fost implicați în trecut în procesul de 

planificare strategică anterior. 

2. Cum ați caracteriza într-un cuvânt/sintagmă comuna Boghiș? 

Participanții au caracterizat comuna astfel: ” acasă” , ” prietenie”, ”comună frumoasă în creștere”, 

”oameni ospitalieri”, ”oameni primitori”, ”comună locuibilă”, ”comuna mea”, ”unitate între oameni”, 

”oamenii sunt buni”, ”comună cu multe posibilități”, ”dezvoltare”, ”oameni respectuoși, primitori”, 

”zonă cu potențial turistic”, ”foarte liniștită”, ”atractivă”, ”familia, acasă”, ”în curs de dezvoltare”, 

”atractivă cu potențial mare de dezvoltare”, ”comună cu posibilități neexploatate”. 

3. Ce ați putea spune că funcționează bine acum în comuna Boghiș? 

Participanții consideră că în comună funcționează bine următoarele aspecte: comunicarea între oameni, 

dar și legăturile și prietenia dintre ei; cultura;  păstrarea tradițiilor și perpetuarea acestora din generație 

în generație; oamenii credincioși; agricultura; administrația publică locală; iluminatul public; legăturile 

între  oameni; absorbția fondurilor europene de către primăria comunei; legătura între primăria și 
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biserică; colaborarea între cetățeni și administrația publică locală; curățenia de la nivelul comunei; 

învățământul; natalitatea;  

4. Care sunt principalele probleme cu care se confruntă comuna Boghiș? 

Printre principalele probleme de la nivelul comunei au fost enunțate următoarele: lipsa investitorilor 

mari și mici; lipsa rețelei de gaz metan; lipsa locurilor de muncă bine plătite; turismul nu funcționează; 

existența terenurilor nelucrate și împădurite; existența a numeroase terenuri cu destinația de pășune 

închiriate altor comune din cauza lipsei practicării agriculturii și zootehniei la nivel local; lipsa forței de 

muncă; lipsa locurilor de joacă pentru copii; relațiile interetnice deficitare în comunicare; circulația 

rutieră (se circulă cu viteză); lipsa industriei la nivel local; lipsa unui bazin acoperit în cadrul băilor 

termale; lipsa dezvoltării turismului; lipsa unei rețele bune de internet în localitatea Bozieș; lipsa unei 

autostrăzi în apropiere; lipsa programelor pentru tineri pentru petrecerea timpului liber; lipsa unei piste 

de biciclete; lipsa trasării unor drumuri pentru drumeție; lipsa unui muzeu al satului; lipsa intabulării 

terenurilor; lipsa unor cursuri de formare profesională; lipsa unor circuite turistice.  

5. Care credeți că sunt principalele direcții actuale de dezvoltare a comunei Boghiș? 

Din perspectiva respondenților, comuna nu are o direcție anume de dezvoltare, ci urmează o direcție 

mixtă (agricultură, servicii, zootehnie).  

6. Care credeți că ar trebui să fie direcțiile de dezvoltare ale comunei?  

Direcțiile de dezvoltare în care comuna poate evolua în viitor sunt: turismul; agricultura; antreprenorialul 

local (deschiderea de noi afaceri); producție; zootehnie; înființarea de servicii (sociale, de formare 

profesională). 

       7. Care credeți că este avantajul competitiv al comunei? 

Respondenții au identificat ca principale avantaje competitive ale comunei: prezența ștrandului; nivelul 

de calificare profesională al locuitorilor în construcții, recunoscut în toată zona; statutul de stațiune 

turistică al comunei; existența apelor termale; prezența ONG-urilor la nivelul comunei; brandul local al 

comunei – apele termale.  

8. Cum vedeți comuna peste 5 ani, dar peste 10? 

Din perspectiva respondenților comuna peste 5 ani va fi tranzitată de autostradă; numărul locurilor de 

cazare va crește; va avea acces la rețeaua de gaz metan; vor fi atrase mult mai multe fonduri 
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nerambursabile, atât de mediul public, cât și de cetățeni; va avea rezolvată problema canalizării; pe 

scurt, comuna va fi mai dezvoltată, va avea un târg de animale. 

Peste 10 ani, respondenții văd comuna: tranzitată de autostradă, cu servicii dezvoltate pentru turismul 

de tranzit; mult mai dezvoltată; populată de oameni ambițioși, fericiți și sănătoși; având o zonă verde 

mult mai dezvoltată; populată de tinerii care se întorc de la facultate în comună; va exista un muzeu al 

satului. 

În cadrul focus-grupului s-au discutat de asemenea aspecte privind factorii strategici cheie. 

 

3.3.1 Analiza factorilor strategici cheie  
 

În cadrul Focus-grupului s-au stabilit pe baza analizelor prezentate, factorii strategici cheie, care sunt: 

Turismul,  Cooperarea comunitară și Calitatea vieții. Apoi s-a făcut o simulare de scenarii de dezvoltare 

în funcție de factorii strategici cheie. 

 

Tabelul 31: Simulare de scenarii de dezvoltare în funcție de factorii strategici cheie 

Turism comunitar 

Scenariu optimist Scenariu realist Scenariu pesimist 

Se va dezvolta un turism 
bazat pe tradiții, specificul 
local și cooperare 
comunitară, Comunitatea va 
prospera prin valorificarea 
produselor locale. 
 
 
 
 
Comuna va defini o serie de 
produse locale pentru 
turism, și va dezvolta 
turismul local 

- Realizarea a 2 întâlniri cu 
potențiali investitori locali in 
turism. 
- Organizarea unei excursii 
într-o zonă dezvoltată din 
punct de vedere agroturistic. 
 
- Parteneriat public-privat cu 
stațiunea. 
 
- Se vor crea spații de 
recreere pentru turiști și 
localnici, teren beach volei. 
- Înființarea unui grup de 
lucru mixt – primăria și 
Stațiunea pentru  
dezvoltarea de produse 
locale. 

Comuna nu va dezvolta turismul 
local, economia locală va funcționa 
ca până acum, din inerție, 
valorificarea producției locale va fi 
tot mai problematică. 
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-Prin cooperare între  
proprietarii de pensiuni 
facilitată de primărie, se vor 
defini 8 produse turistice 
locale. 

Comuna dezvoltă un sistem 
cooperativ de cazare a 
turiștilor și promovarea 
acestuia, și va defini produse 
turistice locale. 

Se va realiza un schimb de 
experiență în zone turistice 
comparabile pentru a facilita 
definirea unui model 
cooperativ de lucru. 
 
Se va dezvolta o asociere 
pentru constituirea unei 
oferte de cazare consolidate. 

Nu se dezvoltă noi spații de cazare 
în comună, turismul rămâne o 
activitate conjuncturală 
neorganizată. 
Turismul se va limita doar la 
turismul balnear care acum nu 
funcționează  și nu diversifică oferta 
și serviciile turistice. 

 

Cooperare comunitară 

Scenariu optimist Scenariu realist Scenariu pesimist 

Producătorii locali cooperează, 
se asociază și accesează fonduri 
comunitare pentru dezvoltarea 
afacerilor cu produse locale 

-  Organizarea unei acțiuni de 
conștientizare și promovare a 
ideii de asociere a 
producătorilor. 
 
-   Înființarea Asociației 
producătorilor locali. 
 

Nu se realizează nici o asociere, 
nu sunt accesate fonduri 
europene pentru dezvoltare 

 

Creșterea calității vieții  

Scenariu optimist Scenariu realist Scenariu pesimist 

Dezvoltarea calității vieții prin 
realizarea infrastructurii 
necesare și asigurarea de servicii 
complexe, asistență socială și 
medicală, oportunități de 
petrecere a timpului liber 

- Se vor construi spații de 
joacă copii. 
- Modernizarea drumurilor 
agricole. 
- Construirea unui centru 
multifuncțional pentru 
activități culturale. 
-Dezvoltarea pieței locale 
pentru a asigura hrană 
sănătoasă – se va promova 
vânzarea de produse 
online. 
 

Calitatea vieții va scădea, se va 
menține același decalaj față de 
comunele mari sau urban. 

Se va diversifica economia locală 
prin dezvoltarea de servicii 
pentru cetățeni și pentru turiști 

Se va încuraja dezvoltarea 
serviciilor de alimentație 
publică: restaurant, puncte 
gastronomice locale, 

Economia locală va fi influențată 
de factori externi și va scădea în 
timp. 
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servicii de alimentație 
publică/catering. 
 
-Asigurarea de servicii 
medicale de calitate, 
inclusive asigurarea unui  
stomatolog. 
 
Încurajarea 
antreprenoriatului local în 
servicii diverse: croitorie, 
meșteșuguri. 
 

 

 

 

4. Analiza SWOT- comuna Boghiș 
 

Analiza SWOT este o metodă de diagnoză a comunității care presupune analiza de o manieră sistemică a 

mediului intern (puncta tari și puncte slabe) și mediul extern (oportunități și amenințări). 
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Criteriul Analiza mediului intern Analiza mediului extern 

Puncte tari Puncte slabe Oportunități Amenințări 

Potențial natural Comuna are un relief 

caracterizat de dealuri joase, 

propice culturilor agricole, 

legumiculturii, viticulturii și 

pomiculturii 

Poziția geografică bună, 

teritoriu cu accesibilitate 

ridicată 

În comună exista zone 

predispuse la  alunecările de 

teren.  

 

Conștientizarea cauzelor și 

efectelor negative ale 

schimbărilor climatice 

Posibilități de accesare a 

fondurilor de reconstrucție 

ecologică 

 

Schimbări climatice, 

manifestări climatice cu 

impact negativ 

 

Climat de tip continental, 

blând, lipsit de extreme 

 

Nu există o strategie pe 

termen lung privind 

protejarea mediului 

 

Conștientizarea cauzelor și 

efectelor negative ale 

schimbărilor climatice 

 

Schimbări climatice, 

manifestări climatice cu 

impact negativ 

 

Fond forestier (234 ha) cu rol 

de exploatare a materialului 

lemnos și de protecție, 

constituit din păduri de 

foioase cu o varietate mare a 

faunei cinegetice 

 

Gospodărirea deficitară a 

pădurilor, alături de 

inexistența unor măsuri de 

protecție și conservare a 

mediului.  Valorificarea 

lemnului preponderent ca 

lemn de foc 

 

Posibilități de accesare a 

fondurilor de reconstrucție 

ecologică 

Creșterea prețului 

materialului lemnos şi a 

rolului fondului forestier, de 

protecție a mediului 

înconjurător 

Distrugerea pădurilor 

datorită administrării, în 

parte extralocale, unei 

exploatări necontrolate și 

lipsei unei strategii 
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Există surse de apă termală 

cu calități cunoscute și 

recunoscute, cu un debit 

suficient pentru valorificare 

 

Poluarea acviferelor de 

suprafață cu azotiți și 

azotaţi. 

 

 Deprecierea calitativă 

generală a resurselor de apă 

freatică și de suprafață. 

Creșterea nivelului de 

poluare la nivel global, 

accentuarea poluării apelor 

şi solului. 

Soluri cu fertilitate ridicată 

încadrate în  clasele II şi III de 

bonitare.  

 

Consultanță agricolă 

insuficientă 

Scăderea interesului pentru 

cultivarea terenurilor 

Existența fondurilor pentru 

dezvoltare rurală 

Creșterea nivelului de 

poluare la nivel global, 

accentuarea poluării apelor 

şi solului. 

 

Demografie și resurse 

umane 

Structură relativ optimă a 

populație, cu predominanța 

populației active, mai exact a 

grupelor de vârstă 30-50 ani  

 

Raportul de dependență 

demografică relativ bun, de 

53,28% , față de cel al 

ruralului județean de 57,17% 

Scăderea ușoară populației 

tinere, 15-30 de ani, 

datorată emigrării în 

căutarea unui loc de muncă 

în afara localității și chiar în 

afara țării sau pentru studii 

Raportul de dependență 

demografică peste 50%  

 Creșterea generală a 

fenomenului migrației 

definitive sau temporare a 

forței de muncă 

 

Sporul natural cu valoarea 

pozitivă. Rata sporului 
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natural mediu in ultimii 10 

ani  +0,46 peste media 

ruralului județean de - 5,47 

Sporul migratoriu cu valoare 

pozitivă. Rata sporului 

migratoriu este de +8,18 

este situat peste media 

ruralului județean care este 

de -5,06 

   

 Probleme de integrare 

socială a unor grupuri 

problematice 

 

Fonduri structurale pentru 

dezvoltarea forței de muncă 

și pentru crearea de IMM-uri 

Existența fondurilor pentru  

romi 

Existența unor programe 

europene de finanțare 

pentru grupurile sociale 

defavorizate 

 

Demotivarea cadrelor 

didactice din rural, migrarea 

spre centre urbane a 

cadrelor didactice bine 

pregătite 

Amplificarea decalajelor 

sociale și creșterea ratei de 

dependență ca efect al 

discriminării pozitive 

 

Număr relativ redus de 

persoane asistate social 

Număr redus de personal 

calificat în îngrijirea 

bătrânilor 

Există fonduri europene 

dedicate pentru domeniul 

social 
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Sistem comunitar de îngrijire 

a bătrânilor acreditat și  

licențiat 

Nivelul de calificare și 

specializare bun, meseriași 

recunoscuți în domeniul 

construcțiilor 

   

Economie și mediul de 

afaceri 

Există peste 200 de locuri de 

cazare în pensiuni și o 

tradiție veche în turism 

balnear 
 

Băile termale nu mai 

funcționează de câțiva ani 

cu excepția ștrandului 

descoperit, vara. Sezonul 

turistic este de doar 3 luni.  

 

Adaptare deficitară a 

turismului local la situația de 

închidere a băilor termale 

 

Oferta de produse turistice 

locale este redusă, nu există 

alternativă la turismul 

balnear 

 

 

 

 

 

 

Există posibilitatea finanțării 

turismului în mediul rural din 

fonduri europene 

 

Turismul se află într-o 

perioadă de recesiune 

datorită pandemiei de 

Coronavirus 
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Nu există un centru de 

informare turistică în 

comună 

Oferta de cazare locală nu 

este promovată pe site-ul 

comunei 

Există societăți comerciale și 

PFA care desfășoară  

activități de construcții de 

calitate pentru toată zona 

Structură slab diversificată a 

activităților economice 

Insuficientă informare și 

consultanță în dezvoltarea și 

promovarea afacerilor 

Agricultura se desfășoară în 

modul tradițional, nu 

explorează domenii noi (de 

ex. arbuști fructiferi) și nu se 

conectează cu turismul 

 

 

 

 

Există posibilitatea finanțării 

afacerilor prin schema 

MINIMIS, sau programe care 

finanțează activități agricole 

sau neagricole în mediul 

rural 

Disponibilitatea redusă a 

antreprenorilor de a accesa 

fonduri europene  datorită 

procedurilor greoaie 

Există terenuri care ar putea 

fi puse la dispoziția unor 

investitori, în apropierea 

conexiunii la viitoarea 

autostradă 

 

Terenurile sunt private și nu 

toate au situația juridică 

clarificată.  

 

Există posibilitatea acordării 

facilităților prin Legea 

parcurilor industriale 

 

Disponibilitatea redusă a 

antreprenorilor de a accesa 

fonduri europene  datorită 

procedurilor greoaie 
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 Oferta limitată a serviciilor la 

nivelul comunei, locuitorii 

apelează la servicii în alte 

localități (croitorie, reparații 

aparate uz casnic, IT, 

consultanță, ș.a.) 

  

A crescut gradul de 

comasare a terenurilor 

 

Multe terenuri agricole nu se 

mai lucrează și sunt 

închiriate pentru pășunat 

  

Varietatea utilizării 

terenurilor agricole 

(cultivarea de cereale, 

legume, pomi fructiferi, viță- 

de-vie, fânețe) 

 

Se reduce numărul de ferme 

mici tradiționale ceea ce 

poate conduce la pierderea 

treptată a specificului local 

 

Creșterea prețurilor 

produselor agricole locale pe 

piața internă și 

internațională 

Orientarea actuală a 

consumatorilor către 

produsele locale, ecologice, 

este în creștere 

Fiscalitatea ridicată și 

instabilitatea legislativă 

descurajează 

antreprenorialul 

Scăderea rentabilității 

agricole prin migrarea forței 

de muncă din agricultură 

spre alte activități 

Suprafețele plantate cu pomi 

fructiferi și viță de vie sunt în 

creștere 

 

 Posibilitatea valorificării 

producției viticole într-o 

cooperare microregională  

Migrarea forței de muncă 

din agricultură spre alte 

ocupații 
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Există condiții de practicare a 

agriculturii ecologice 

 

Consultanță insuficientă în 

domeniul agriculturii 

ecologice 

Posibilitatea accesării 

fondurilor europene pentru 

compatibilizarea calității 

produselor agricole 

Oferta de produse 

agroalimentare a 

hipermarketurilor din zonă 

 

Infrastructură utilități 

publice, dotări edilitare 

 

Tramă stradală a străzilor și 

ulițelor  comunale în general  

asfaltată   

 

Stare modestă a străzilor și 

ulițelor din comună 

Starea trotuarelor reclamă 

intervenții 

Acces rutier dificil la 

terenurile agricole ale 

comunei datorită lipsei sau 

stării precare a drumurilor 

de exploatații agricole și 

podețelor 

Fonduri alocate de Consiliul 

Județean pentru 

infrastructura de conectare a 

localităților. 

 

Dependența stării 

drumurilor de alți 

administratori (Consiliul 

județean) 

 

 Drumul dintre Boghiș și satul 

Iaz, de cca 2 km necesită 

modernizare 

Drumul dintre Boghiș și 

Crasna de cca 5 km necesită 

modernizare 

Drumul dintre Boghiș și satul 

Nușfalău de cca 1 km 

necesită modernizare 

Existența unor proiecte 

majore de reabilitare a 

infrastructurii. 

 

Amplificarea 

disfuncționalităților 

economice şi sociale 

determinate de 

infrastructură. 
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Se face transport pentru 

elevi Boghiș-Bozieș 2km, 2 

curse pe zi. 

 

Nu există curse regulate de 

transport în comun pentru 

călători 

Posibilitatea accesării de 

fonduri europene de 

reabilitare a infrastructuri 

 

Comuna va putea accesa 

Autostrada Transilvania la 

nodul Nușfalău, la doar 5 km 

distanță 

 

Comuna nu are acces direct 

la  drumuri de importanță 

europeană și națională 

(parte a rețelei globale TEN-

T).  

 

Posibilitatea accesării de 

fonduri europene de 

reabilitare a infrastructurii. 

 

Inhibarea inițiativelor 

economice dependente de 

starea infrastructurii 

(delocalizări industriale, 

amenajări turistice, 

agricole). 

Acces indirect la calea ferată, 

în comuna Nușfalău 

 

  Declinul transportului de 

mărfuri și călători pe calea 

ferată 

 

 Lipsa alimentării cu gaz 

metan  a comunei 

 

Există posibilitatea tehnică 

de racordare la magistrala de 

gaz metan, din comuna 

Nușfalău 
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Există o rețea funcțională de 

canalizare și apă potabilă 

(predată la Compania de 

Apă).  

Există o  stație de epurare a 

apei  corespunzătoare, cu 

capacități optime 

  Calitatea slabă a apei 

freatice în zonă 

 

Infrastructura pentru 

educație dezvoltată, cu 

clădiri pentru învățământul  

școlar și preșcolar în stare 

bună      

 Capacitate administrativă 

ridicată la nivel județean de 

atragere de fonduri pentru 

cultură 

 

 

Infrastructura pentru cultură 

este bine dezvoltată 

Patrimoniul cu destinația de 

activități culturale relevă o 

infrastructură care mai 

poate fi îmbunătățită 

Nu există încă un centru 

cultural multifuncțional 

Capacitate administrativă 

ridicată la nivel județean de 

atragere de fonduri pentru 

cultură 

 

 

Există wi-fi gratuit în unele 

spații publice din centrul 

comunei 

 

Nu există o rețea cu un trafic 

suficient de internet în satul 

Bozieș 

Proiecte dedicate reducerii 

decalajului digital din mediul 

rural 
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Alimentare generalizată cu 

energie electrică în toată 

comuna.  

Prezența unei rețele 

moderne de iluminat public 

   

Acces bun la telefonia fixă, 

internet și televiziune prin 

cablu și satelit 

  Dezinteresul din partea 

furnizorilor de telefonie 

mobilă pentru zonele mai 

izolate 

Există internet prin  fibră 

optică în cea mai mare parte 

din comună 

  Dezinteresul din partea 

furnizorilor de telefonie 

mobilă pentru zonele mai 

izolate 

Educație, sănătate, cultură 

 

Instituții de învățământ 

deocamdată viabile la 

nivelurile preșcolar, primar, 

gimnazial 

Existența grădiniței cu 

program prelungit la Boghiș  

Tendința de scăderea a 

numărului de elevi din ciclul 

primar și gimnazial în ultimii 

3 ani 

 

Posibilitatea accesării 

directe de către școli, a 

fondurilor pentru educație 

 

Deprecierea generală a 

actului de învățământ. 

 

În general, cadrele didactice 

au o bună pregătire 

metodico-științifică. Există 

un procentaj ridicat de 

Rata abandonului școlar este 

relativ ridicată -5,39%, iar 

rata de continuare a studiilor 

este de doar 80%. 

Existența liceelor din Șimleu 

Silvaniei și a Școlii 

profesionale din Nușfalău 

 

Lipsa unor întreprinderi de 

calibru în zonă, pentru 

formarea profesională a 

elevilor în diferite meserii 
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profesori titulari și un 

procentaj foarte mic de 

suplinitori necalificați 

 

 

Numărul de săli de clasă, 

laboratoare și ateliere, este 

corespunzător 

   

Colaborare foarte bună a 

școlii cu autoritățile locale și 

bisericile cu care organizează 

acțiuni comune 

   

Parteneriate cu școli și 

instituții de cultură din alte 

localități sau din străinătate 

 

Nu există capacități mari de 

producție care să poată 

prelua un număr 

semnificativ de absolvenți 

 

Posibilitatea de finanțare 

prin POCU 

Posibilitatea de accesare a 

unor fonduri pe proiecte 

educaționale, în parteneriat 

cu ministerul de resort și 

inspectoratul școlar 

 

Există un cabinet de medici 

de familie, un cabinet 

stomatologic și o farmacie 

 

Nu există medic stomatolog, 

datorită neatractivității 

postului, în pofida existenței 

unui cabinet. 

Privatizarea unor servicii 

medicale, care se orientează 

după piață 

 

Absolvenții de medicină se 

orientează spre alte 

specializări 

Deprecierea generală a 

standardului de sănătate a 
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Localnicii merg în alte 

localități pentru servicii 

medicale 

 

locuitorilor şi creșterea 

cererii pentru alte unități de 

ocrotire. 

Tendința de concentrare a 

serviciilor medicale la nivel 

de centre urbane sau 

reședință de județ 

Activitatea culturală bogată, 

este coordonată 

preponderent de primărie și 

școală, dar și din donații 

private 

Există o asociație culturală 

locală cu  o activitate bogată 

 

Nu există suficiente dotări 

precum costume populare, 

instrumente muzicale, 

instructor muzical sau de 

dansuri 

Programul de activități este 

slab conectat cu viața 

economică a comunei 

Există Administrația 

Fondului Cultural Național 

care finanțează proiecte 

culturale 

 

 

Diversitate religioasă și 

etnică  

Plasarea comunei  într-o 

zonă etnografică deosebită 
 

 Turismul cultural în România 

este în continuă creștere 

Dispariția treptată a 

tradițiilor și obiceiurilor 

locale și substituirea lor cu 

kitsch-ului cultural.  
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Experiență locală în scriere 

de proiecte culturale de 

către asociația Banffy 

 Valorizarea  ideii de 

multiculturalism din 

Transilvania 

În general, în România nu 

există o cultură a integrării 

fenomenului cultural în viața 

economică 

Servicii publice și servicii 

sociale 

 

Servicii sociale de calitate în 

îngrijirea vârstnicilor prin 

asociația locală 

Servicii de sănătate la nivel 

local, modeste 

Dependența de servicii mai 

complexe de sănătate din 

afara comunității 

Nu există filiale ale unor 

bănci, firme de asigurări  

 

 Dificultăți în achitarea 

sumelor de la nivel județean 

pentru aceste servicii 

 

Există clădiri disponibile care 

ar pute fi transformate într-

un centru de zi pentru 

bătrâni (clădirea centrului 

turistic , grădinița veche)  

 

 

Implicarea slabă a bisericilor 

în serviciile sociale 

Nu există un centru de zi 

pentru copii, creșă sau alte 

amenajări (tabără) pentru 

copii 

Nu există în număr suficient  

persoane calificate în 

domenii ale îngrijirii sociale 

(copii, vârstnici, persoane 

aflate în dificultate) 

Finanțarea serviciilor sociale 

de la nivel județean prin 

Direcția de Asistență Socială 

Există fonduri structurale 

pentru formare  de personal 

în domeniu 

 

Existența unor modele de 

dezvoltare și a fondurilor 

pentru economia socială 

 

Slaba capacitate a 

instituțiilor ecleziastice în 

atragerea de fonduri 

structurale 
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Lipsa unor servicii locale de 

alimentație publică de 

calitate -restaurant,  cafenea 

 Târgul (piața) săptămânal 

necesită o dezvoltare și 

modernizare, inclusiv prin 

vânzare și promovare online 

  

 

Preferința cumpărătorilor 

pentru produse din import, 

ieftine și slabe calitativ 

Tabelul 32: Analiza SWOT 
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5.Profilul strategic al comunei Boghiș 
 

Comunitatea are (precum un individ) trăsături specifice care o disting de alte entități similare. Dacă (și 

numai dacă) suntem capabili să identificăm corect acest profil, cu avantaje și dezavantaje, vom putea 

construi o strategie realistă capabilă să minimizeze slăbiciunile și să maximizeze ariile de excelență. Orice 

organizație/comunitate are zone de excelență și zone în care este vulnerabilă. Ce se întâmplă în viața 

unei persoane care ignoră calitățile (limitate) pe care le are și care încearcă să își construiască evoluția 

personală și profesională pe defecte sau puncte slabe? Ce se întâmplă dacă nici măcar nu este conștientă 

de calitățile și defectele sale? Cât de capabilă este să adopte (rațional sau instinctual) strategii de succes? 

În lipsa cunoașterii profilului propriu va fi dependentă de o variabilă plasată total în afara controlului 

propriu: norocul. Același lucru se întâmplă în cazul organizațiilor/comunităților: dacă nu își cunosc 

profilul, cu caracteristici negative și pozitive, sunt lipsite de direcție și marcate de nesiguranță. Mai mult, 

odată ce sunt incapabile să își definească zona de avantaj competitiv, ele vor avea tendința să se 

concentreze pe lucruri pe care le controlează, pe zone operaționale familiare în care pot avea rezultate, 

dar care nu contează pe termen lung. De aici erori care își pun amprenta pe viața organizației/ 

comunității pe termen lung și imposibilitatea unei poziționări strategice corecte (Hințea, 2015). 

 

5.1 Conceptul strategic 

 

Conceptul strategic pentru comuna Boghiș este ” Turism inteligent”.  

 

Dezvoltarea turismului rural reprezintă în prezent o opțiune pentru comunitățile rurale din România care 

au, sau pot dezvolta surse de avantaj competitiv în acest profil. Turismul local este o activitate care 

stimulează producția locală și serviciile, oferă locuri de muncă de calitate și diverse.  

O calitate a vieții ridicată, deținerea unor elemente de patrimoniu mobil și imobil, peisajele culturale, 

infrastructura la un nivel optim, resursă umană pregătită, produse turistice existente sau potențiale, sunt 

elemente pe care comunitatea se poate baza într-o dezvoltare de tip turistic. Comuna Boghiș are statutul 

de stațiune turistică de nivel local, are un trecut turistic impresionant bazat pe utilizarea apelor 

mezotermale, și derulează și în prezent activități turistice, chiar dacă acestea sunt la un nivel mai redus.  
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Baza de cazare locală, experiența locală în turism a locuitorilor, prezența a numeroase firme și afaceri de 

familie în domeniul producției agricole și serviciilor alături de elementele prezentate mai sus, conduc 

spre acest concept strategic. 

5.2 Probleme strategice 

 

1. Nivelul scăzut de  exploatare a potențialului turistic. Comuna are statutul de stațiune turistică de 

interes local, dar baza de tratament funcționează doar 3 luni pe an, ștrandul acoperit care asigura un 

sezon prelungit fiind actualmente închis din lipsă de investiții din partea firmei care deține băile. Astfel, 

apele termale sunt sub valorificate, iar nivelul turismului a scăzut considerabil, afectând pensiunile din 

satul Boghiș și întreaga economie locală. Comuna nu a reușit să se adapteze noului context, și să 

exploreze noi direcții de dezvoltare în turism. Cu toate că există multe elemente de cadru natural, de 

patrimoniu imobiliar și cultural (în comună și în proximitate), precum și o importantă tradiție a 

ospitalității, comuna nu a dezvoltat turismul rural, cu produse turistice noi, așteptând redeschiderea 

băilor.  

 

2.Economia locală slab diversificată. Economia locală este slab diversificată pentru statutul de zonă 

turistică, nivelul serviciilor fiind relativ scăzut. Nu există o opțiune strategică mai clară care să conducă la 

structurarea economiei, la orientarea producției locale și serviciilor în direcția turismului local. În comună 

nu există unități de alimentație publică de calitate (restaurant, cafenea, etc.), iar oferta altor servicii 

publice este restrânsă. Agricultura se practică în general pentru autoconsum, multe terenuri sunt 

nelucrate. Producția de vin nu este valorificată suficient și nu este promovată. Economia locală nu are 

capacitatea de a oferi locuri de muncă bine plătite. 

 

3. Indicatori scăzuți de calitate a vieții pentru statutul de stațiune turistică. Infrastructura de bază există 

(drumuri, apă și canalizare, clădiri publice), dar se resimte lipsa rețelei de gaze naturale. De asemenea 

unele străzi și trotuarele necesită intervenții. Comuna nu oferă suficiente oportunități de petrecere a 

timpului liber, oportunități pentru practicarea sporturilor sau pentru o viață sănătoasă. Activitățile 

culturale deși numeroase, nu se desfășoară încă la nivelul așteptat.  
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4. Nivel limitat de cooperare locală comunitară. În pofida existenței unui capital social crescut datorită 

existenței unor organizații nonguvernamentale, grupuri folclorice sau echipe sportive, grupuri de 

pensionari sau de tineri, cooperarea locală nu depășește un anumit prag. Locuitorii au o încredere redusă 

în cooperarea din domeniul producției locale și turismului local, adică chiar în zonele esențiale. Nivelul de 

asociativitate în producția locală sau în vânzarea produselor locale specifice, în definirea unei oferte 

turistice coerente, este scăzut și împiedică realizarea de avantaj competitiv. Manifestările culturale locale 

sunt orientate preponderent spre comunitatea însăși, și nu spre clienți (potențiali clienți, turiști, 

vizitatori, care să aducă venituri suplimentare în comunitate). 

 

5.3 Factorii strategici cheie 

 

Sunt factori care vor afecta comunitatea pe o perioadă lungă de timp și de o manieră determinantă: 

Tabelul 33: Factori strategici cheie ai comunei Boghiș 

FSC 

Turismul  

Cooperarea comunitară 

Calitatea vieții 
 

Turismul. Presupune abordarea proactivă a dezvoltării turistice și adaptarea inteligentă a turismului de la 

cel balnear la turismul rural, pe baza multiplelor avantaje existente:(statutul de stațiune, facilitățile de 

cazare existente, apele termale atracțiile turistice ale zonei, comunitatea cu experiență în ospitalitate.  

Cooperarea comunitară. Presupune participare comunitară locală pentru a genera avantaj competitiv, 

valorificarea tradiției puternice a cooperării locale în domeniul socio-cultural, a capitalului social local 

ridicat, determinat de tradiție și de structura socială. Crearea condițiilor socio-economice de valorificare 

a tradiției în cooperarea locală, în toate zonele de dezvoltare: turism local, servicii orientate spre turism,  

producție agricolă și marketingul și vânzarea produselor locale.  

Calitatea Vieții. În materie de infrastructură presupune asigurarea unei infrastructuri minimale (rețea de 

gaze naturale și drumuri locale și drumuri agricole) în satele comunei. De asemenea presupune oferirea 

de servicii complexe și de calitate cetățenilor, asigurarea unor servicii sociale de calitate (cum ar fi cele 
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de ocrotire a copiilor, de îngrijire a persoanelor vârstnice, asistarea persoanelor marginalizate social), 

facilități pentru sport și pentru petrecerea timpului liber.  

 

5.4 Dezvoltarea viziunii comunei Boghiș 

 

 

Boghiș va fi destinație turistică atractivă, bazată pe cooperare locală,  

o comunitate cu un nivel ridicat de calitate a vieții și cu o economie dezvoltată 

 

 

5.5 Identificarea avantajelor comparative și competitive 

 

Teoria avantajului competitiv (M. Porter) ajută la înțelegerea a cum se pot crea situații economice 

avantajoase prin dezvoltarea şi exploatarea avantajului competitiv local, nu numai a celui 

comparativ, care apoi să fie incluse în planurile de dezvoltare. 

Avantajul comparativ al unui teritoriu este determinat de factori care, în general, sunt greu de 

influențat sau de schimbat: amplasament, terenuri, resurse naturale, forța de muncă şi populația 

locală. Comuna Boghiș  prezintă următoarele avantaje comparative: 

- Condiții naturale bune pentru agricultură și turism  

- Așezare geografică favorabilă 

- Conectivitate bună  

Avantajul competitiv al unui teritoriu este determinat de puterea unor grupări şi combinări de 

activități economice (conglomerate) – concentrări geografice de firme, furnizori şi instituții 

partenere interconectate, ale căror resurse, cunoștințe şi abilități, le oferă o poziție cheie şi chiar 

supremație în domeniul lor de activitate. În această ordine de idei, următoarele elemente pot 

conferi comunei Boghiș  avantaj competitiv:  

Statutul de stațiune turistică bazată pe utilizarea apelor termale 

Tradiția locală în domeniul ospitalității 
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5.6 Opțiuni strategice 

 

1. Turism rural 

2. Diversificarea economiei locale 

3. Cooperarea comunitară 

4. Creșterea unor indicatori de calitatea vieții 

 

Turism rural 

Turismul rural este o activitate care se dezvoltă în corelație cu bunăstarea comunității prin dezvoltarea 

activităților agricole și a serviciilor. Bunăstarea la rândul ei are și o importantă componentă culturală. În 

cazul comunei Boghiș turismul se poate baza pe dezvoltarea unei direcții complementare, ca alternativă 

la turismului balnear, deoarece funcționarea băilor locale se află în afara controlului comunității. 

Turismul local se poate baza pe potențialul natural, pe stilul de viață tradițional, pe bogăția valorilor 

culturale și comunitare locale, pe specificul etno-cultural și pe producția locală. Este necesară definirea 

de produse turistice specifice, bazate chiar pe integrarea tradițiilor, a fenomenului cultural specific și pe 

certificarea unor produse locale și consolidarea brandului local. Integrarea elementelor de cadru natural 

și conectarea cu obiective turistice din zonă reprezintă premise pentru crearea de noi produse turistice 

locale. Integrarea unor activități specifice (gastronomie locală, degustări de vinuri) și a evenimentelor 

locale deja consacrate trebuie să se facă prin cooperare și prin definirea în comun a unor produse 

turistice care trebuie apoi promovate inteligent în zone care pot aduce turiști. Se va înființa un 

Birou/Centru de informare turistică, pentru coordonarea definirii unei oferte turistice coerente și 

promovarea ei directă prin agenții de turism din regiune.  

Performanța acestui sector depinde de creșterea economiei locale dar și pe integrarea culturii locale (în 

sens larg: obiceiuri, tradiții, cultură, gastronomie etc. - exprimate de comunitate). Opțiunea strategică 

pentru agroturism, activitate cu rol de multiplicare, prin care se pot valorifica patrimoniul imobiliar, 

produsele locale, obiceiurile, cultura și tradițiile locale, mediul natural și agricultura ca ramură 

economică, trebuie precedată de schimbarea percepției actuale despre turism, în care turiștii veneau 

pentru baza de tratament și de agrement de la băi, iar comuna beneficia  de acest avantaj fără un efort 

considerabil  în direcția atragerii lor. Acest proces se face prin abilitare comunitară, cu implicarea 

autorităților locale, grupurilor informale și sectorului neguvernamental, bisericilor, asociațiilor locale de 

producători, ONG-urilor.  În acest context, facilitarea comunitară și stimularea spiritului antreprenorial 

reprezintă opțiunile cele mai potrivite.  
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Diversificarea economiei locale  

Comuna trebuie să acționeze și să investească inteligent pentru creșterea și diversificarea atractivității 

economice. Economia locală trebuie să se diversifice cât mai mult pentru a oferi o paletă largă de locuri 

de muncă și pentru o bună reziliență economica. Diversificarea economiei locale crește posibilitatea 

acesteia de a-și reveni, ori de a se adapta, în urma efectelor adverse la care poate fi supusă (de exemplu 

o criză economică majoră,  colapsul unor investitori mari, de exemplu insolvența firmei care deține 

băile). 

La nivelul comunei este important să se dezvolte capacități de colectare și de prelucrare a producției 

agricole, pentru valorificarea superioară a acesteia inclusiv prin turism rural și evitarea vânzării ei ca 

resursă primară.  Dezvoltarea producției bio concomitent cu certificarea unor produse locale este o 

opțiune serioasă, care poate conduce la un efect de multiplicare în plan local. Agricultura locală trebuie 

să exploreze culturi noi de arbuști fructiferi și legume cu randamente superioare și cerute pe piață. 

De asemenea producția zootehnică trebuie încurajată, pentru creșterea efectivelor de animale și 

valorificarea produselor. Autoritățile locale și mediul asociativ vor crea cadrul pentru definirea de către 

producătorii locali a unor produse agro-alimentare (produse vegetale, animale, miere, dulcețuri, ș.a.) 

specifice. Înființarea unuia sau mai multor Puncte Gastronomice Locale poate să fie un prim pas în 

valorificarea superioară a produselor locale și ar putea compensa lipsa unor servicii de alimentație 

publică în comună, constituind totodată suport pentru o economie locală sănătoasă și pentru 

dezvoltarea turistică preconizată.  

Comuna trebuie să asigure dezvoltarea de servicii complexe și de calitate pentru locuitori și pentru 

turiști, prin completarea și creșterea calitativă a serviciilor existente. 

 

Cooperarea comunitară - pe baza constituirii unui mecanism permanent de cooperare între primărie, 

proprietarii de pensiuni și firme și societatea civilă 

Un nivel scăzut de capital social intra-grupal și extra-grupal deopotrivă, poate afecta dezvoltarea 

economică, mai ales că perspectivele de dezvoltare bazate pe turism și agricultură necesită un nivel de 

cooperare locală care să sporească eficiența economică a activităților. 

Menținerea stării de anomie pune în pericol atât dezvoltarea economică locală cât și climatul și calitatea 

vieții. De aceea se impune amplificarea cooperării administrației locale cu mediul de afaceri, dar și 

stimularea implicării școlii, bisericii și sectorului nonprofit  în viața socială locală. 
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Cooperarea comunitară în comuna Boghiș excelează în domeniul activităților culturale și sociale, 

translatarea acesteia înspre domeniul economic fiind limitată. Cooperarea între locuitori în domeniul 

producției agricole și turismului trebuie stimulată prin încurajarea de asocieri, prin crearea de 

evenimente locale culturale, tradiționale, gastronomice (cu valorizarea inteligentă a patrimoniului 

cultural local) orientate înspre câștig.  

Implicarea la nivel asociativ a tinerilor din comună în viața economico-socială locală poate fi o garanție a 

perpetuării unui mediu economic local prosper, bazat pe cooperare.  

Crearea condițiilor socio-economice de valorificare a tradiției în cooperarea locală, în toate zonele de 

dezvoltare: turism local, servicii orientate spre turism,  producție agricolă și marketingul și vânzarea 

produselor locale presupune ca întărirea cooperării la nivel local  să devină o prioritate, să se facă 

planificat, structurat și să fie susținută comunitar. Crearea unor grupuri de lucru informale, grupuri de 

discuție pe diferite teme, asigurarea unor oportunități de întâlnire și a facilitării discuțiilor de către 

persoane instruite reprezintă condiții pentru reușită.   

Conectarea dintre diferite grupuri la nivel local trebuie dublată de realizarea unor conexiuni cu grupuri, 

instituții sau persoane relevante din afara localității deoarece relațiile transversale (cu persoane din afara 

comunității) sunt foarte valoroase în dezvoltare. Cooperarea locală crescută este o condiție sine-qua-non 

pentru dezvoltarea comunei. Administrația locală trebuie să își asume conștient, planificat și profesional, 

rolul de facilitator în stimularea cooperării dintre diverșii parteneri locali. 

 

Creșterea unor indicatori de calitatea vieții 

Comuna trebuie să dezvolte în continuare indicatorii de infrastructură. Asigurarea rețelei de distribuire 

de gaze naturale reprezintă cel mai important obiectiv. Modernizarea străzilor și ulițelor, a trotuarelor și 

a drumurilor care conectează comuna cu satele din jur este foarte importantă. Dezvoltarea activităților 

culturale, axate pe valorizarea tradiției cultural e locale, de activități sportive, pot aduce de asemenea 

beneficii în direcția creșterii calității vieții. Modernizarea și dezvoltarea bazelor sportive existente și 

crearea de noi oportunități pentru sport și petrecerea timpului liber, reprezintă acțiuni necesare pentru 

creșterea calității vieții. Implicare cât mai multor grupuri de inițiativă, grupuri culturale, grupuri de 

studenți și elevi, echipe sportive, la nivelul întregii  comune, pot genera un climat social sănătos și o 

calitate crescută a vieții. Crearea de condiții pentru mișcare sistematică, educație fizică și promovarea 

unui stil de viață sănătos al locuitorilor, sunt de asemenea foarte importante (incidența bolilor cardio-

vasculare este foarte mare). 
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Calitatea învățământului la nivel local trebuie ridicată permanent, prin urmărirea indicatorilor măsurabili 

(promovabilitate, performanțe, rata de abandon școlar) menținută prin cooperare cu Inspectoratul școlar 

și prin proiecte specifice. Implicarea în continuare a școlii în activitățile culturale locale, implicarea în 

viața comunitară și crearea unui climat de învățare sănătos și atractiv necesită implicarea permanentă a 

autorităților locale și a mediului de afaceri local.  

Dezvoltarea sistemului de îngrijire a persoanelor vârstnice la domiciliu și realizarea unui centru de zi este 

necesar pentru a asigura populației în vârstă (a cărei pondere este în creștere) condiții mai decente de 

trai. Aceste servicii por fi dezvoltate în direcția exportării lor către alte comunități, deoarece pot  genera 

locuri de muncă în plan local, în special pentru femei. 

Pentru reținerea și atragerea de tineri comună, pe lângă locuri de muncă adecvate și oportunități de 

petrecere a timpului liber, comuna trebuie să asigure o creșă și servicii medicale de calitate.  

Crearea de noi oportunități pentru petrecerea timpului liber (pista de alergare, de biciclete, bazin de 

înot, noi trasee turistice, amenajări de areale naturale pot contribui la creșterea calității vieții. 

Excluziunea socială poate conduce la scăderea calității vieții în comună și la o segregare care generează 

clivaje majore (săraci/bogați, bătrâni/tineri, interetnice, interconfesionale, ș.a.) și inclusiv conflicte și 

fenomene de infracționalitate. Comuna trebuie să se ocupe pe de o parte de creșterea bunăstării 

oamenilor care poate rezolva natural o parte a problemei, și pe de altă parte de intervenții sociale. 

Aceste intervenții trebuie să vizeze segmentele aflate în dificultate (bătrâni, copii cu posibilități materiale 

reduse, persoane singure, persoane aflate în stare reală de sărăcie, romi). Aceste intervenții trebuie 

asumate comunitar, de către autorități, mediul de afaceri și ONG-uri locale. Este necesară creșterea 

capacității de atragere de fonduri nerambursabile la nivelul comunei sau la nivel de GAL, în aceste 

domenii. Integrarea în activitățile socio-economice și culturale a tuturor categoriilor aflate în dificultate 

poate să crească legăturile de capital social intra-grupal și să ridice capacitatea colectivității de a-și 

asuma gestionarea problemei. 

Integrarea unor grupuri marginalizate (persoane de etnie romă, persoane singure, persoane în situație 

de sărăcie, ș.a.), este o condiție a menținerii unui climat social sănătos în comună. Abordarea acestei 

probleme la nivel micro - regional, eventual în contextul unor cooperări intercomunale (GAL, ADI), pot 

crește șansa atragerii de fonduri nerambursabile și de asistență calificată în domeniu. Preocuparea 

constantă în socializare, asigurarea educației, îngrijirii, pot rezolva pe termen mediu și probleme cum ar 

fi infracționalitatea, și  lipsa de toleranță. 
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5.7 Dezvoltarea planurilor operaționale pentru perioada 2021-2027 

 

Tabelul 34: Obiective strategice și planuri operaționale comunicate de primăria Boghiș 

Domeniu                           Proiecte propuse  
 

Turism rural 
 

a) Stimularea orientării complementare a turismului spre turismul local/rural; 

b) Inventarierea elementelor de cadru natural, de patrimoniu mobil și imobil și 

de evenimente din comunitate și din zonă, care ar putea fi incluse în oferta 

turistică; 

c) Realizarea unei oferte de produse turistice prin cooperare locală; 

d) Cooperarea autorităților și instituțiilor locale cu mediul de afaceri local în 

promovarea ofertei turistice; 

e) Realizarea de evenimente culturale în toate perioadele anului, pentru a atrage 

turiști; 

f) Înființarea unui centru de informare turistică; 

g) Construirea unui brand turistic local;  

h) Încurajarea realizării de branduri locale pentru produsele tradiționale; 

i) Stimularea antreprenoriatului local în turism; 

j) Integrarea de noi tehnologii în produsele turistice locale. 

k) Realizarea de schimburi periodice de experiență cu operatori de turism din 

zone turistice consacrate; 

l) Organizarea de cursuri de perfecționare în domeniul turistic pentru cetățenii 

comunei care doresc să investească în pensiuni turistice și agro-turistice; 

m) Facilitarea de informații cetățenilor care dețin pensiuni turistice și agroturistice 

în vederea clasificării pensiunilor; 

n) Organizarea unor întâlniri pentru schimburi de idei cu reprezentanții Asociației 

Naționale pentru Turism Rural Ecologic și Cultural (ANTREC) în scopul stimulării 

înființării de pensiuni sau introducerii celor existente în circuitul turistic; 

o) Montarea în zone cu vizibilitate de panouri informative și hărți care să cuprindă 

amplasamentele turistice din zonă; 

p) Crearea unui cadrul de colaborare cu caracter permanent cu cele mai 

importante agenții de turism din regiune. 
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Diversificarea 
economiei locale   

a. Stimularea dezvoltării inteligente a agriculturii și zootehniei; 

b. Sprijinirea atragerii de fonduri europene de către producătorii locali 

pentru modernizarea agriculturii; 

c. Dezvoltarea pieței locale agro-alimentare locale și a unui târg comunal; 

d. Organizarea a patru târguri anuale și sprijinirea participării producătorilor 

locali la aceste târguri cu produse locale; 

e. Organizarea de sesiuni de consultanță în afaceri pentru potențialii 

antreprenori locali ; 

f. Definirea unor produse agroalimentare locale prin cooperare între 

producători; 

g. Înființarea unui punct de colectare de plante medicinale și fructe de 

pădure; 

h. Implicarea autorităților în proiecte pentru dezvoltarea antreprenoriatului 

local. 

i. Dezvoltarea unui sistem on-line de desfacere de produse agro-alimentare 

locale pentru locuitorii din zonă; 

j. Definirea unei zone pentru înființarea unui parc industrial/tehnologic în 

perspectiva conectării la autostradă; 

k. Organizarea de întâlniri trimestriale între reprezentanții mediului de 

afaceri și cei ai Consiliului Local în vederea identificării de noi oportunități 

de afaceri;  

l. Informarea trimestrială a cetățenilor cu privire la oportunitățile de 

finanțare în domeniul agricol și non-agricol, prezentare PNDR și FEADR, 

colaborarea cu firme de consultanță în domeniu. 
 

Creșterea unor 
indicatori de 
calitate a vieții 

a. Înființare rețea comunală de gaz metan; 

b. Decolmatarea  canalelor de ape pluviale  la toate satele; 

c. Modernizarea tuturor drumurilor și ulițelor din sate le comunei; 

d. Modernizarea drumurilor de acces la terenurile agricole, păduri și vii; 

e. Extinderea rețelelor comunale de apă potabilă și de canalizare în zona 

pivnițelor; 

f. Decolmatarea cursului văii Silivașului; 

g. Dotarea cu echipamente/utilaje pentru lucrări de întreținere în 

comună:(tractoare, remorci, buldo-excavator, autovehicul 

multifuncțional, coase mecanice, tocătoare de crengi și vegetație, 

pompe, generatoare curent, autovehicul și plug deszăpezire); 
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h. Organizarea de acțiuni de conștientizare privind colectarea selectivă a 

deșeurilor; 

i. Construirea unei  creșe în satul Boghiș; 

j. Construirea unei săli de sport în satul Boghiș; 

k. Construirea unor săli de educație fizică, terenuri și baze sportive, locuri de 

joaca pentru copii; 

l. Creșterea calității actului educațional pentru a obține rezultate bune la 

învățătură și dezvoltarea de activități extrașcolare; 

m. Reabilitarea și dotarea bibliotecii comunale; 

n. Construirea unui muzeu al satului pentru conservarea valorilor 

tradiționale; 

o. Construirea unei săli de evenimente în satul Boghiș; 

p. Construirea unei săli de conferințe și asigurarea de dotări specifice; 

q. Amenajarea unui parc sau spații verzi  pentru agrement, odihnă și 

promenadă; 

r. Amenajarea de parcări publice în comună; 

s. Intabularea rețelelor de drumuri publice, a terenurilor și a construcțiilor 

proprietatea publică și privată a comunei. 

t. Înființarea unui Centru de zi pentru copiii proveniți din familii 

dezorganizate sau cu venituri mici; 

u. Sprijinirea constituirii unui ONG care să asigure asistență în procesul de 

educație privind abandonul școlar, consumul de droguri, prostituția, 

alcoolismul, violența în familie; 

v. Organizarea semestrială de acțiuni de informare în vederea îmbunătățirii 

atitudinii și comportamentului general privind problematice integrării în 

societate a persoanelor cu probleme de ordin social; 

w. Implicarea personalului medical din comună și a profesorilor în activități 

de educație a elevilor în domeniul profilaxiei unor boli specifice tinerilor 

(ex: deformații ale coloanei vertebrale generate de activitatea prelungită 

la masa de lucru sau în fața calculatorului) și în prevenirea unor deprinderi 

comportamentale nocive pentru sănătate (ex: fumatul, consumul 

băuturilor alcoolice și drogurilor); 

x. Înființarea unui centru de zi pentru persoane vârstnice și a unui sistem de 

îngrijire la domiciliu. 

y. Restaurarea bisericilor din Boghiș și Bozieș; 

z. Asigurarea energiei din surse alternative la clădirile publice; 

aa. Încurajarea utilizării surselor de energie regenerabilă atât la consumatorii 

publici cât și la cei privați; 

bb. Educarea ecologică privind deșeurile menajere și informarea în 

permanență a cetățenilor, prin realizarea de întâlniri periodice, informarea 

prin anunțuri, pliante și panouri de informare; 
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cc. Eficientizarea energetică a clădirilor aferente unităților de învățământ prin 

programul privind creșterea eficienței energetice şi gestionarea inteligentă 

a energiei în clădirile publice cu destinație de unități de învățământ; 

dd. Eficientizarea energetică a clădirilor publice aflate în proprietatea 

comunei. 

ee. Dezvoltarea de servicii după conceptul de smart village în satele din 

comună; 

ff. Îmbunătățirea serviciilor de furnizare de internet în satul Bozieș inclusiv 

prin introducerea de fibră optică; 

gg. Amenajarea de piste de biciclete în comună; 

hh. Identificarea și marcarea de trasee pentru biciclete, în cooperare cu 

comunele vecine, în conexiune cu vizitarea obiectivelor turistice locale și 

din zonă; 

ii. Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei; 

jj. Întocmirea de planuri parcelare în conformitate cu titlurile de proprietate 

eliberate; 

kk. Completarea echipamentului specific pentru înzestrarea SVSU; 

ll. Amenajarea în fiecare localitate din comună a unui parc (teren de joacă) 

pentru copii; 

mm. Dotarea școlilor și a elevilor cu aparatura necesară învățământului 

online ; 

nn. Realizarea de evenimente culturale de anvergură cu desfacere de produse 

locale; 

oo. Încurajarea dezvoltării facilități și de oportunități de petrecere a timpului 

liber pentru locuitorii din comună și turiști; 

pp. Conservarea patrimoniului local mobil și imobil; 

qq. Realizarea de evenimente culturale specifice conectate la viața economică.  

rr. Animarea vieții culturale inclusiv prin evenimente care să pună în valoare 

obiceiurile și tradițiile locale; 

Cooperarea 
comunitară  

a. Încurajarea asocierii producătorilor locali; 

b. Cooperarea proprietarilor de pensiuni în realizarea unei oferte coerente 

de cazare și servicii turistice; 

c. Înființarea unei asociații locale a proprietarilor de pensiuni; 

d. Sprijinirea cooperării locale în definirea unei oferte turistice coerente; 

e. Crearea unei strategii de marketing teritorial și a unui brand local pentru a 

facilita promovarea comunității în ansamblu, dar și a produselor locale; 

f. Încurajarea participării asociațiilor locale și producătorilor individuali la 

târgurile din regiune, cu produse locale; 

g. Sprijinirea dezvoltării unor organizații nonprofit în domeniul cultural; 

h. Instituirea unui program de colaborare cu bătrânii satului, de identificare 

a unor obiecte de cult, costume populare, unelte agricole și meșteșugărești 
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vechi, pentru pregătirea unor colecții muzeale capabile să conserve peste 

ani identitatea culturală a comunei; 

i. Refacerea unor centre de practicare a meșteșugurilor artistice printr-un 

program de identificare a micilor meseriași și îndrumarea lor pentru 

înființarea de microintreprinderi și asociații familiale; 

j. Crearea unui Centru Microregional de Tradiții și Cultură interetnică Valea 

Barcăului, cu sediul în Boghiș 

k. Îmbogățirea muzeului virtual al comunei Boghiș, prin continuarea 

digitalizării fotografiilor vechi, a manuscriselor și a tuturor documentelor 

etnografice existente și postarea lor pe site-ul comunei; 

l. Întărirea și extinderea  relațiilor comunei cu alte comune din țară și 

străinătate. 
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