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LISTA ACRONIMELOR UTILIZATE 

ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
 

Acronim Denumire 
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AAPL Autoritate administrație publică locală 

UAT Unitate administrativ-teritorială 

CJ Consiliul judeţean 

CL Consiliul local 
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OPA Organizaţii private acreditate 

ADI Asociație de dezvoltare intercomunitară 

GAL Grup de acțiune local 

PODD Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 

POT Programul Operațional Transport 

POCID Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare 

POS Programul Operațional Sănătate 

POCU Programul Operațional Capital Uman 

POCS Programul Operațional Combaterea Sărăciei 

POR Programul Operațional Regional 

POAT Programul Operațional Asistență Tehnică 

POTE Programul Operațional Tranziție Echitabilă 



Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 

7 

 

PNDR Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

PNDL Programul Național de Dezvoltare Locală 

FEADR Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

BVC Buget de venituri și cheltuieli 
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INTRODUCERE 

 

 

Strategia de dezvoltare durabilă este o proiecție în viitor a comunității. 

Rolul acesteia este de a clarifica pe termen mediu și lung direcțiile și domeniile în 

care trebuie să se intervină pentru o dezvoltare durabilă. 

În acest proces, comunitatea identifică răspunsurile la întrebările „Cine 

suntem?” și „Ce dorim să fim în viitor?”. Definirea identității și a spiritului 

locului la momentul prezent determină valorificarea în cadrul următoarei etape de 

evoluție a atuurilor sale geografice, peisagistice, cultural- istorice, dar și 

economice și sociale. 

În altă ordine de idei, este evidentă creșterea pretențiilor cetățenilor față 

de calitatea serviciilor și prestația aleșilor locali. Menirea aleșilor comunității 

teritoriale este acum alta. Primarul și consiliul local se regăsesc tot mai des în 

situațiile specifice întreprinzătorului privat, în contextul în care sunt supuși și 

unor constrângeri de natură politică sau socio-culturale. Ca orice întreprindere 

privată, pentru a asigura succesul misiunilor sale, trebuie să pună accent pe 

calitatea și  diversificarea serviciilor publice furnizate. 

La nivelul unei comunități teritoriale, acțiunile umane se înscriu în două 

portofolii  - activități comerciale și activități de servicii. Forța economică a 

comunității este dată de portofoliul activităților comerciale, industriale, agricole 

etc., care formează fundamentul fiscal al veniturilor locale, fiind în același timp 

suportul forței și dinamismul celui de-al doilea portofoliu, cel al serviciilor puse 

în slujba cetățenilor. 

În condițiile existenței unei strategii de dezvoltare locală, liderii 

comunității și comunitatea în ansamblul ei se vor concentra asupra obiectivelor 

stabilite și a acțiunilor ce trebuie întreprinse pentru atingerea acestor obiective, 

prin coordonarea și orientarea eficientă a resurselor de care dispun. 

Prin implementarea programelor elaborate, strategia de dezvoltare 

urmărește schimbarea în plan social, o mai bună valorificare a potențialului 
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comunității, precum și orientarea activităților de dezvoltare în concordanță cu 

procesele înregistrate pe plan local. 

Pentru implementarea cu succes a proiectelor de dezvoltare comunitară 

este absolut necesar parteneriatul între actorii de pe plan local: administrația 

publică locală, comunitatea locală, firme private, reprezentanții societății civile. 

Având în vedere toate aceste considerente, prezenta strategie de 

dezvoltare își propune să răspundă nevoii comunei Noșlac de a avea la dispoziție 

un instrument de lucru la nivel local, prin care se stabilesc viziunea de dezvoltare, 

obiectivul general și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de 

programare, propunând domenii de intervenție, direcții de acțiune prioritare și 

măsuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor. Documentul încearcă să prezinte 

o imagine cât mai obiectivă a situației actuale, identificând acele arii sau domenii 

care pot oferi comunității un avantaj competitiv real în următorii 7 ani. 

 

Prezenta strategie de dezvoltare este structurată pe 5 părți: 

 

 Partea I – Cadrul strategic de dezvoltare durabilă, care cuprinde 

prezentarea succintă a principalelor strategii la nivel european, național, 

regional și județean, deoarece orice strategie elaborată trebuie integrată în 

alte documente programatice existente la nivele superioare; 

 Partea a II-a – Analiza socio-economică a unității administrativ-

teritoriale, care constă în analiza principalilor indicatori statistici din 

comuna Noșlac, județul Alba; 

 Partea a III-a – Analiza SWOT, care prezintă concomitent 

caracteristicile interne și influențele mediului extern, ținând cont atât de 

factorii pozitivi, cât și de cei negativi; 

 Partea a IV-a – Strategia de dezvoltare durabilă, care stabilește: 

misiunea, viziunea de dezvoltare, principiile și valorile, obiectivul general 

și obiectivele specifice, domeniile de intervenție, prioritățile, măsurile de 

întreprins, planul local de acțiune și portofoliul de proiecte prioritare în 

perioada 2021-2027; 
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 Partea a V-a – Implementarea, monitorizarea și evaluarea strategiei de 

dezvoltare durabilă, care prezintă modul de monitorizare și evaluare a 

gradului de implementare a strategiei de  dezvoltare durabilă 
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PARTEA I 

 

 

CADRUL STRATEGIC DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
 

 

Conceptul de dezvoltare durabilă (sustenabilă) s-a cristalizat în timp, pe parcursul 

mai multor decenii, în cadrul unor dezbateri ştiinţifice aprofundate pe plan internaţional şi 

a căpătat valenţe politice precise în contextul globalizării. 

Dezvoltarea durabilă reprezintă, în contextul românesc, dorința realizării unui 

echilibru, o sinteză între aspirațiile cetățeanului născut liber, societatea de care depinde și 

prin care se definește și contextul care permite realizarea de sine. Acest echilibru pornește 

de la om, actor central care caută un echilibru individual și condiții favorabile pentru a se 

realiza. Condițiile favorabile sunt influențate de societatea care trebuie să îl susțină și să îl 

motiveze și de mediul prin care se regăsește și își poate găsi echilibrul. Rolul statului în 

contextul dezvoltării durabile este să ajute la realizarea acestui echilibru, nu doar pentru 

cetățenii de acum, dar și pentru generațiile viitoare. 

 

1. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel european 

1.1. Politica de coeziune 2021-2027 

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

Europeană propune modernizarea politicii de coeziune, principala politică de investiții a 

UE și una dintre cele mai tangibile expresii ale solidarității. 

Cele 5 priorități investiționale mijlocite optim de UE sunt următoarele: 

 Europă mai inteligentă, prin inovare, digitalizare, transformare economică 

și sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii 

 Europă mai verde, fără emisii de carbon, punerea în aplicare a Acordului 

de la Paris și investiții în tranziția energetică, energia din surse regenerabile 

și combaterea schimbărilor climatice; 

 Europă conectată, cu rețele strategice de transport și digitale; 
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 Europă mai socială, pentru realizarea pilonului european al drepturilor 

sociale și sprijinirea calității locurilor de muncă, a învățământului, a 

competențelor, a incluziunii sociale și a accesului egal la sistemul de 

sănătate; 

 Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin sprijinirea strategiilor de 

dezvoltare conduse la nivel local și a dezvoltării urbane durabile în UE; 

 

                        Figura nr. 1 – Priorități de investiții 2021-2027 

 

 

Politica de coeziune continuă investițiile în toate regiunile, pe baza a 3 categorii 

(mai puțin dezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate). Metoda de alocare a fondurilor se 

bazează încă, în mare măsură, pe PIB-ul pe cap de locuitor. Se introduc noi criterii 

(șomajul în rândul tinerilor, nivel scăzut de educație, schimbări climatice și primirea și 

integrarea migranților), pentru a reflecta mai bine realitatea de pe teren. Regiunile 

ultraperiferice vor beneficia în continuare de sprijin special de la UE. Politica de coeziune 

continuă să sprijine strategiile de dezvoltare conduse la nivel local și să autonomizeze 

gestionarea fondurilor de către autoritățile locale. Crește și dimensiunea urbană a politicii 

de coeziune, prin alocarea a 6 % din FEDR dezvoltării urbane durabile și printr-un nou 

program de colaborare în rețea și de consolidare a capacităților dedicat autorităților urbane, 

sub denumirea Inițiativa urbană europeană. 
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Prioritățile naționale de investiții pentru finanțarea din Fondurile Europene 

post-2020:  

 

OP 1 - O Europă mai inteligentă 

 

Cercetare și inovare 

Obiectiv specific: 

 Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor 

avansate. 

Digitalizare 

Obiectiv specific: 

 Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor 

Competitivitate 

Obiectiv specific: 

 Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

Specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriat 

Obiectiv specific: 

 Dezvoltarea competențelor pentru specializarea inteligentă, tranziție 

industrială și antreprenoriat. 

OP 2 - O Europă mai verde 

 

Energie 

Obiective specifice: 

 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 în afara TEN-

E 

Schimbări climatice, riscuri, apă 

Obiective specifice: 

 Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor și a 

rezilienței în urma dezastrelor 

 Promovarea gestionării sustenabile a apei 
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Economia circulară 

Obiectiv specific: 

 Promovarea tranziţiei către o economie circulară 

 Biodiversitatea 

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 

Aer 

Obiectiv specific: 

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării. 

 

Situri contaminte 

Obiectiv specific : 

 Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii verzi în 

special în mediul urban și reducerea poluării 

Mobilitate urbană 

Obiectiv specific : 

 Mobilitate națională, regională și locală sustenabilă, rezilientă în fața 

schimbărilor climatice, inteligentă și intermodală, inclusiv îmbunătățirea 

accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere. 

OP 3 - O Europă mai conectată 

 

Conectivitate 

Obiective specifice : 

 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. 

Broadband 

Obiectiv specific : 

 Îmbunătățirea conectivității digitale 
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OP 4 - O Europă mai socială 

 

Ocupare 

Obiective specifice: 

 Îmbunătățirea accesului pe piața muncii pentru toate persoanele aflate în 

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

și grupurile dezavantajate pe piața muncii, persoane inactive, prin 

promovarea angajarii pe cont propriu și a economiei sociale 

 Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru a evalua și 

anticipa necesarul de competențe și a asigura asistența personalizată și în 

timp real, urmărind asigurarea medierii/plăsării (matching), tranziției și a 

mobilității forței de muncă 

 Promovarea participării echilibrate după gen pe piața muncii și a asigurării 

echilibrului dintre viața profesională și cea privată 

 Promovarea adaptării la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor și 

antreprenorilor, a îmbătrânirii active și în condiții bune de sănătate, precum 

și a unui mediu de lucru sănătos și adaptat care să readucă riscule la adresa 

sănătății. 

 

Educație 

Obiective specifice: 

 Îmbunătățirea calității, eficacității și a relevanței sistemului de educație și 

formare pentru piața muncii, pentru a sprijini dobândirea de competențe 

cheie, inclusiv a competențelor digitale 

 Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile 

incluziunii, 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 

 Promovarea învățării pe tot parcursul vieții, în special a unor oportunități 

flexibile de perfecționare și reconversie profesională pentru toți, luând în 

considerare competențele digitale 
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Incluziune socială 

Obiective specifice: 

 Promovarea integrării socio-economice a resortisanților țărilor terțe și a 

comunităților marginalizate, cum ar fi romii 

 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 

 Promovarea integrării sociale a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau 

excluziune socială, inclusiv a persoanelor cele mai defavorizate și a copiilor 

 Reducerea deprivării materiale prin furnizarea de alimente și/sau asistență 

materială de bază persoanelor celor mai defavorizate, inclusiv prin măsuri 

de acompaniere 

Sănătate 

Obiective specifice: 

 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 

 

OP 5 - O Europă mai aproape de cetățenii săi 

 

Turism, patrimoniu, cultură, securitate urbană 

Obiectiv specific: 

 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al 

mediului, a patrimoniului cultural și a securității în zonele urbane 

Dezvoltare teritorială integrată 

Obiectiv specific: 

 Promovarea dezvoltării integrate în domeniul social, economic și al 

mediului la nivel local,  a patrimoniului cultural și a securității, inclusiv în 

zonele urbane și de coastă și inclusiv prin dezvoltarea locală plasată sub 

responsabilitatea comunității 
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2. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel național 

2.1. Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 

România, în calitate de stat membru al Organizației Națiunilor Unite (ONU) și 

Uniunii Europene (UE), și-a exprimat adeziunea la cele 17 Obiective de Dezvoltare 

Durabilă (ODD) ale Agendei 2030, adoptată prin Rezoluția Adunării Generale a ONU 

A/RES/70/1, în cadrul Summit- ului ONU pentru Dezvoltare Durabilă din septembrie 

2015. Concluziile Consiliului UE, adoptate în data de 20 iunie 2017, „Un viitor durabil al 

Europei: răspunsul UE la Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă‖ reprezintă documentul 

politic asumat de statele membre ale UE privind implementarea Agendei 2030 pentru 

Dezvoltare Durabilă. 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 877/2018 a fost adoptată Strategia Națională pentru 

Dezvoltarea Durabilă a României 2030. 

Prin această strategie, România își stabilește cadrul național pentru susținerea 

Agendei 2030 și implementarea setului de 17 ODD. Strategia susține dezvoltarea României 

pe trei piloni principali, respectiv economic, social și de mediu. Strategia este orientată 

către cetățean și se centrează pe inovație, optimism, reziliență și încrederea că statul 

servește nevoile fiecărui cetățean, într-un mod echitabil, eficient și într-un mediu curat, în 

mod echilibrat și integrat. 

 

 

Figura nr. 2 – Obiectivele de dezvoltare durabilă 2030 
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Strategia reprezintă modalitatea de conectare practică, de articulare a României la 

parteneriatele naționale, regionale, europene și globale specifice. Totodată, ca efect al 

participării voluntare a României la raportările periodice cu privire la stadiul implementării 

Agendei 2030, Strategia contribuie la creșterea credibilității, eficacității și impactului 

politicilor implementate 

Obiectivul 1: Fără sărăcie 

Eradicarea sărăciei în toate formele sale și în orice context 

Ținte 2030 

 Eradicarea sărăciei extreme pentru toți cetățenii 

 Reducerea cu cel puțin jumătate a numărului de cetățeni care trăiesc în 

sărăcie relativă 

 Consolidarea sistemului național unitar al serviciilor de intervenție de 

urgență, reabilitare ulterioară și compensare a pierderilor în caz de 

calamități naturale, accidente industriale sau evenimente climatice extreme 

 

Obiectivul 2: Foamete zero 

Eradicarea foamei, asigurarea securității alimentare, îmbunătățirea nutriției și 

promovarea unei agriculturi sustenabile 

Ținte 2030 

 Eradicarea malnutriției și menținerea ratei obezității sub 10%, similar cu 

nivelul înregistrat în anul 2014 

 Finalizarea cadastrului agricol 

 Dublarea ponderii agriculturii în PIB-ul României, față de anul 2018 

 Menținerea și extinderea diversității genetice a semințelor, a plantelor 

cultivate și a animalelor de fermă și domestice și a speciilor sălbatice 

înrudite 

 Creșterea gradului de valorificare a producției agricole autohtone 

 Creșterea ponderii agriculturii ecologice în totalul producției agricole 

 Menținerea și rentabilizarea unor ocupații și metode tradiționale de 

valorificare a plantelor medicinale și fructelor de pădure în zona montană 

 Menținerea tradițiilor locale prin creșterea 
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Obiectivul 3: Sănătate și bunăstare 

Asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor, la orice 

vârstă 

Ținte 2030 

 Asigurarea accesului universal la servicii de informare, educare și consiliere 

pentru promovarea prevenției și adoptarea unui stil de viață fără riscuri 

 Digitalizarea completă a sistemului de sănătate și, implicit eliminarea 

documentelor și registrelor tipărite pe suport de hârtie, pentru a eficientiza și 

a facilita intervențiile medicale, pentru a asigura populației accesul rapid la 

servicii medicale de calitate, la tratamente și medicamente și pentru 

monitorizarea eficientă a nevoilor 

 Reducerea prevalenței mortalității materne și infantile, a incidenței 

cancerului la sân sau de col uterin și a sarcinilor la adolescente, având ca 

obiectiv prioritar grupurile vulnerabile și defavorizate 

 Reducerea mortalității materne și mortalității neonatale, astfel încât să se 

situeze sub media UE 

 Creșterea acoperirii vaccinale până la nivelul minim recomandat de OMS 

pentru fiecare vaccin, prin dezvoltarea unei platforme comune de colaborare 

între autorități, medici, pacienți, organizații internaționale cu experiență în 

acest domeniu, reprezentanți ai companiilor în domeniu, precum și alți 

factori interesați 

 Promovarea conștientizării bolilor psihice, reducerea stigmatului și crearea 

unui mediu în care cetățenii afectați se simt acceptați și unde pot cere ajutor 

 Stoparea îmbolnăvirii de tuberculoză și combaterea hepatitei și a altor boli 

transmisibile 

 Reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de bolile 

netransmisibile prin prevenire și tratament și prin promovarea sănătății și 

bunăstării mintale 

 Reducerea mortalității cauzate de boli cronice 

 Reducerea consumului de substanțe nocive 
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Obiectivul 4: Educație de calitate 

Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportunităților de învățare 

de-a lungul vieții pentru toți 

Ținte 2030 

 Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educațional 

 Învățământ axat pe competenţe și centrat pe nevoile elevului, căruia să îi fie 

oferită o mai mare libertate în definirea priorităților de studiu, prin măsuri 

precum creșterea ponderii de materii opționale 

 Asigurarea faptului că toți elevii dobândesc cunoștințele și competențele 

necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv prin educația 

pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață durabile, drepturile omului, 

egalitatea de gen, promovarea unei culturi a păcii și non- violenței, 

aprecierea diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea 

durabilă 

 Accentuarea rolului, în procesul educațional, al educației civice, a 

principiilor şi noţiunilor despre o societate durabilă pașnică și incluzivă, 

egalitate de gen, despre valorile democrației și pluralismului, despre valorile 

multiculturalismului, prevenția discriminării și înțelegerea percepției 

„celuilalt‖, despre importanța eradicării violenței cu accent pe fenomenul de 

violenţă în școli 

 Modernizarea sistemului de învățământ prin adaptarea metodologiilor de 

predare-învățare la folosirea tehnologiilor informaționale și creșterea 

calității actului educațional 

 Organizarea învățământului profesional și tehnic în campusuri special 

amenajate și dotate; pregătirea personalului didactic bine calificat; 

elaborarea de curriculum potrivit cerințelor de pe piața muncii prin 

dezvoltarea de parteneriate, inclusiv cu mediul de afaceri 

 Extinderea generalizată a facilităților pentru formarea și perfecționarea 

continuă pe tot parcursul vieții, sporirea considerabilă a participării la 

sistemele formale și nonformale de cunoaștere în vederea apropierii 

României de media performanțelor din statele membre ale UE 

 Extinderea rețelei de centre comunitare de învățare permanentă de către 

autoritățile locale; continuarea cointeresării companiilor în sprijinirea 

înrolării angajaților în asemenea programe 
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 Creșterea substanțială a numărului de tineri și adulți care dețin competențe 

relevante, inclusiv competențe profesionale, care să faciliteze angajarea, 

crearea de locuri de muncă decente și antreprenoriatul 

 Creșterea nivelului de educație financiară a cetățenilor 

 Extinderea în educația formală universitară a dezvoltării durabile ca 

principii și specializare și accentuarea rolului cercetării interdisciplinare în 

dezvoltarea unei societăți durabile 

 

Obiectivul 5: Egalitate de gen 

Realizarea egalității de gen și întărirea rolului femeilor și al fetelor în societate 

Ținte 2030 

 Continuarea reducerii disparității salariale dintre sexe 

 Eliminarea tuturor formelor de violență împotriva femeilor și fetelor, în 

sferele publice și private, inclusiv a traficului, exploatării sexuale și a altor 

tipuri de exploatare 

 Asigurarea participării depline și eficiente a femeilor și a egalității de șanse 

la ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor 

în viața politică, economică și publică. 

 

Obiectivul 6: Apă curată și sanitație 

Asigurarea disponibilității și gestionării durabile a apei și sanitație pentru toți 

Ținte 2030 

 Creșterea substanțială a eficienței folosirii apei în activitățile industriale, 

comerciale și agricole; extinderea reutilizării raționale a apelor tratate și 

reciclate în perspectiva atingerii obiectivelor economiei circulare 

 Creșterea substanțială a eficienței de utilizare a apei în toate sectoarele și 

asigurarea unui proces durabil de captare și furnizare a apei potabile, pentru 

a face față deficitului de apă 

 Conectarea gospodăriilor populației din orașe, comune și sate compacte la 

rețeaua de apă potabilă și canalizare în proporție de cel puțin 90% 

 Creșterea accesului la apă potabilă pentru grupurile vulnerabile și 

marginalizate 

 Îmbunătățirea calității apei prin reducerea poluării, eliminarea depozitării 

deșeurilor și reducerea la minimum a produselor chimice și materialelor 
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periculoase, reducând proporția apelor uzate netratate și sporind substanțial 

reciclarea și reutilizarea sigură 

 Realizarea accesului la condiții sanitare și de igienă adecvate și echitabile 

pentru toți, acordând o atenție specială celor în situații vulnerabile 

 

Obiectivul 7: Energie curată și la prețuri accesibile 

Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, într-un mod 

sigur, durabil și modern 

Ținte 2030 

 Extinderea rețelelor de transport și distribuție pentru energie electrică și 

gaze naturale în vederea asigurării accesului consumatorilor casnici, 

industriali și comerciali la surse sigure de energie la prețuri acceptabile 

 Asigurarea securității cibernetice a platformelor de monitorizare a rețelelor 

de producție, transport și distribuție a energiei electrice și gazelor naturale 

 Decuplarea creșterii economice de procesul de epuizare a resurselor și de 

degradare a mediului prin sporirea considerabilă a eficienței energetice (cu 

minimum 27% comparativ cu scenariul de status-quo) și folosirea extinsă a 

schemei EU ETS în condiții de piață previzibile și stabile 

 Creşterea ponderii surselor de energie regenerabilă și a combustibililor cu 

conținut scăzut de carbon în sectorul transporturilor (autovehicule electrice), 

inclusiv combustibili alternativi 

 Asigurarea unui cadru de reglementare stabil și transparent în domeniul 

eficienței energetice în vederea atragerii investițiilor 

 Susținerea strategică a ponderii energiei electrice în totalul consumului 

casnic, industrial și în transporturi prin stabilirea unor norme de performanță 

pentru instalații și aparatură 
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Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică 

Promovarea unei creșteri economice susținute, deschisă tuturor și durabilă, a 

ocupării depline și productive a forței de muncă și asigurarea de locuri de muncă 

decente pentru toți 

Ținte 2030 

 Păstrarea în continuare a unui ritm al creșterii PIB superior față de media 

UE pentru a susține efortul de reducere a decalajelor în comparație cu țările 

europene avansate, paralel cu aplicarea principiilor dezvoltării durabile și 

îmbunătățirea constantă a nivelului de trai al populației 

 Promovarea unor politici orientate spre dezvoltare care susțin activitățile 

productive, crearea locurilor de muncă decente, antreprenoriatul prin start-

up, creativitatea și inovația, și care încurajează formalizarea și creșterea 

întreprinderilor micro, mici și mijlocii, inclusiv prin acces la servicii 

financiare 

 Atingerea unor niveluri mai ridicate ale productivității prin diversificare, 

modernizarea tehnologică și inovație, inclusiv prin accent pe sectoarele cu 

valoare adăugată sporită și utilizarea intensivă a forței de muncă 

 Realizarea unui turism competitiv pe termen lung, dezvoltarea 

agroturismului, ecoturismului, turismului urban, balnear și cultural și 

îmbunătățirea imaginii României ca destinație turistică. 

 Consolidarea capacității instituțiilor financiare interne pentru a încuraja și a 

extinde accesul la servicii bancare, de asigurări și servicii financiare pentru 

toți. 
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Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură 

Construirea unor infrastructuri reziliente, promovarea industrializării 

durabile și încurajarea inovației 

Ținte 2030 

 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii calitative, fiabile, durabile și 

puternice, inclusiv infrastructura regională și transfrontalieră, pentru a 

sprijini dezvoltarea economică și bunăstarea oamenilor, cu accent pe accesul 

larg și echitabil pentru toți 

 Îmbunătățirea siguranței rutiere 

 Reabilitarea industriilor pentru a deveni durabile, cu eficiență sporită în 

utilizarea resurselor și adoptare sporită a tehnologiilor și proceselor 

industriale curate și ecologice, toate țările luând măsuri în conformitate cu 

capacitățile respective ale acestora 

 Stimularea cu precădere a economiei digitale și investițiilor industriale care 

se situează în zona mai profitabilă a lanțului valoric, care fructifică și 

rezultatele eforturilor naționale de cercetare- dezvoltare-inovare și care se 

adresează unor piețe stabile și în creștere 

 Întărirea cercetării științifice, modernizarea capacităților tehnologice ale 

sectoarelor industriale; încurajarea inovațiilor și creșterea semnificativă a 

numărului de angajați în cercetare și dezvoltare și sporirea cheltuielilor 

publice și private pentru cercetare și dezvoltare 

 Promovarea industrializării incluzive și durabile și sporirea ratei de ocupare 

 Creșterea accesului întreprinderilor mici industriale și de altă natură la 

servicii financiare, inclusiv la credite accesibile și integrarea acestora în 

lanțuri valorice și piețe externe 
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Obiectivul 10: Inegalități reduse 

Reducerea inegalităților în interiorul țărilor și între țări 

Ținte 2030 

 Adoptarea politicilor, în special fiscale, salariale și de protecție socială, în 

scopul reducerii progresive a inegalităților, respectiv a proporției grupurilor 

dezavantajate 

 Aproprierea României de nivelul mediei UE, corespunzător anului 2030, din 

punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile 

 Reducerea   discriminării   prin   acordarea   de   sprijin  organizațiilor  

neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului. 

 

Obiectivul 11: Orașe și comunități durabile 

Dezvoltarea orașelor și a așezărilor umane pentru ca ele să fie deschise 

tuturor, sigure, reziliente și durabile 

Ținte 2030 

 Asigurarea accesului la condiții de locuire adecvate pentru toți cetățenii 

 Reducerea semnificativă a pierderilor economice provocate de inundații și 

alunecările de teren, îmbunătățirea răspunsului colectiv și întărirea 

capacității de adaptare și revenire la nivel funcțional în cel mai scurt timp 

după producerea evenimentului, reducerea impactului inundațiilor sau a 

poluărilor generate de inundații și ale alunecărilor de teren asupra 

ecosistemelor, inclusiv prin îmbunătățirea constantă a cadrului legislativ 

 Asigurarea accesului la sisteme de transport sigure, la prețuri echitabile, 

accesibile și durabile pentru toți, în special prin extinderea rețelelor de 

transport public, acordând o atenție deosebită nevoilor celor aflați în situații 

vulnerabile, femei, copii, persoane cu dizabilități și în etate 

 Elaborarea și punerea în aplicare a unui program general de planificare 

spațială și amenajare a teritoriului în corelare cu strategiile sectoriale la 

nivel național prin aplicarea conceptului de dezvoltare spațială policentrică 

și echilibrată, care să susțină coeziunea teritorială 

 Educarea și responsabilizarea populației pentru situații de risc seismic 

 Reducerea efectelor pe care poluarea atmosferică le are asupra sănătății 

umane și a mediului prin acordarea unei atenții deosebite calității aerului 
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 Reducerea substanțială a numărului deceselor și bolilor provocate de 

produsele chimice periculoase de poluare și de contaminarea aerului, apei și 

a solului 

 Consolidarea eforturilor de protecție și salvgardare a patrimoniului cultural 

și natural, a elementelor de peisaj din mediul rural și urban 

 Implementarea prevederilor legale referitoare la producția, transportul, 

depozitarea, utilizarea și eliminarea produselor chimice, inclusiv a celor 

farmaceutice, care pot prezenta pericole pentru sănătatea oamenilor și 

animalelor și pentru integritatea mediului 

 

Obiectivul 12: Consum și producție responsabile 

Asigurarea unor modele de consum și producție durabile 

Ținte 2030 

 Trecerea etapizată la un nou model de dezvoltare bazat pe utilizarea 

rațională și responsabilă a resurselor cu introducerea unor elemente ale 

economiei circulare, elaborarea unei foi de parcurs 

 Înjumătățirea pe cap de locuitor a risipei de alimente la nivel de vânzare cu 

amănuntul și de consum și reducerea pierderilor de alimente de-a lungul 

lanțurilor de producție și de aprovizionare, inclusiv a pierderilor post-

recoltare 

 Reciclarea în proporţie de 55% a deșeurilor municipale până în 2025 și 60% 

până în 2030 

 Reciclarea în proporţie de 65% a deșeurilor de ambalaje până în 2025 

(materiale plastice 50%; lemn 25%; metale feroase 70%, aluminiu 50%, 

sticlă 70%, hârtie și carton 75%) și 70% până în 2030 (materiale plastice 

55%; lemn 30%; metale feroase 80%, aluminiu 60%, sticlă 75%, hârtie și 

carton 85%) 

 Colectarea separată a deșeurilor menajere periculoase până în 2022, a 

deșeurilor biologice până în 2023 și a materialelor textile până în 2025 

 Stabilirea de scheme obligatorii de răspundere extinsă a producătorilor 

pentru toate ambalajele până în 2024 

 Implementarea practicilor durabile de achiziții publice verzi, în conformitate 

cu prioritățile naționale și politicile europene 
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Obiectivul 13: Acțiune în domeniul schimbărilor climatice 

Luarea unor măsuri urgente de combatere a schimbărilor climatice și a 

impactului lor 

Ținte 2030 

 Consolidarea rezilienței și capacității de adaptare a României la riscurile 

legate de climă și dezastre naturale 

 Îmbunătățirea capacității de reacție rapidă la fenomene meteorologice 

extreme intempestive de mare intensitate 

 Îmbunătățirea educației, sensibilizării și capacității umane și instituționale 

privind atenuarea schimbărilor climatice, adaptarea, reducerea impactului și 

alerta timpurie 

 Intensificarea eforturilor României pentru a realiza tranziția la o economie 

„verde‖, cu emisii reduse de dioxid de carbon, rezilientă la schimbările 

climatice și pentru integrarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice 

în sectoarele vulnerabile economice, sociale şi de mediu, în conformitate cu 

politicile UE 

 

Obiectivul 14: Viață acvatică 

Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi a resurselor marine 

pentru o dezvoltare durabilă 

Ținte 2030 

 Prevenirea și reducerea semnificativă a poluării marine de toate tipurile, în 

special de la activitățile terestre, inclusiv poluarea cu deșeuri marine și 

poluarea cu nutrienți 

 Minimizarea și gestionarea impactului acidificării mediului apelor marine, 

inclusiv prin cooperare științifică sporită la toate nivelurile 

 Dezvoltarea responsabilă și sustenabilă a activităților de pescuit la speciile 

sălbatice și de acvacultură cu respectarea cotelor și metodelor stabilite prin 

lege și menținerea, în limite rezonabile, a viabilității îndeletnicirilor 

tradiționale în acest domeniu, inclusiv a pescuitului sportiv și de agrement 

 Atragerea celorlalte state riverane Mării Negre în actul de management 

durabil a resurselor acvatice vii  
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Obiectivul 15: Viața terestră 

Protejarea, restaurarea şi promovarea utilizării durabile a ecosistemelor 

terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării, stoparea şi 

repararea degradării solului și stoparea pierderilor de biodiversitate 

Ținte 2030 

 Dezvoltarea infrastructurii verzi și folosirea serviciilor oferite de 

ecosistemele naturale (în special în luncile Dunării, afluenților acesteia și în 

Deltă) prin gestionarea integrată a bazinelor hidrografice și zonelor umede 

 Conservarea și protejarea zonelor umede, între care se află și Rezervația 

Biosferei Delta Dunării, zonă umedă unicat în Europa, ca parte a 

patrimoniului natural european și mondial 

 Asigurarea conservării ecosistemelor montane, inclusiv a biodiversității 

acestora, în scopul de a spori capacitatea acestora de a oferi beneficii 

esențiale pentru dezvoltare durabilă 

 Susținerea instituțiilor și infrastructurilor de cercetare-dezvoltare de interes 

național și european pentru studierea, gestionarea, protejarea și conservarea 

diversității patrimoniului natural 

 Gestionarea durabilă a pădurilor, eliminarea tăierilor ilegale de arbori, 

dezvoltarea sistemului informatic integrat pentru monitorizarea exploatării 

și transportului masei lemnoase, inclusiv la punctele de frontieră, asigurarea 

împăduririi și reîmpăduririi terenurilor din fondul forestier și a celor 

degradate sau supuse deșertificării, desfășurarea plantării programate a 

perdelelor forestiere pentru protecția culturilor agricole și a elementelor de 

infrastructură în scopul limitării impactului schimbărilor climatice 

 Tranziția către o economie circulară prin abordări complementare ce 

implică metode  tradiționale și tehnologii de ultimă generație pentru 

restabilirea/refacerea capitalului natural și reducerea dependenței de 

fertilizatorii sintetici și de pesticide, pentru combaterea degradării solului 

 Combaterea deșertificării, restaurarea terenurilor și solurilor degradate, 

inclusiv a terenurilor afectate de deșertificare, secetă și inundații 
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Obiectivul 16: Pace, justiție și instituții eficiente 

Promovarea unor societăți pașnice și incluzive pentru o dezvoltare durabilă, a 

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

incluzive la toate nivelurile 

Ținte 2030 

 Administrarea justiției în condiții de imparțialitate și celeritate, în 

conformitate cu legile și procedurile stabilite, cu respectarea principiului 

prezumției de nevinovăție 

 Asigurarea și susținerea dialogului cu minoritățile naționale în vederea 

îmbunătățirii actului decizional, prin acces egal pentru toți cetățenii de a-și 

respecta şi valorifica cultura, tradițiile, limba maternă și de a participa la 

viața economică, socială și politică și pentru combaterea preconcepțiilor, a 

prejudecăților și a discriminărilor în toate formele sale și promovarea 

dialogului interetnic, valorilor comune, diversității culturale și lingvistice 

 Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență și ratelor de deces 

conexe 

 Stoparea abuzului, exploatării, traficului și a tuturor formelor de violență și 

torturii copiilor 

 Reducerea semnificativă a fluxurilor ilicite financiare și de armament, 

consolidarea recuperării și returnării bunurilor furate și combaterea tuturor 

formelor de crimă organizată 

 Asigurarea procesului decizional receptiv, incluziv, participativ și 

reprezentativ la toate nivelurile 

 Dezvoltarea instituțiilor eficiente, responsabile și transparente la toate 

nivelurile 

 Profesionalizarea și perfecționarea activității tuturor instituțiilor 

administrației publice centrale și locale, mai ales a compartimentelor care 

intră în contact direct cu cetățenii, pentru prestarea unor servicii prompte și 

civilizate; extinderea și generalizarea serviciilor pe internet (on-line). 
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Obiectivul 17: Parteneriate pentru realizarea obiectivelor 

Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea parteneriatului 

global pentru dezvoltare durabilă 

Ținte 2030 

 Majorarea progresivă a cuantumului asistenței oficiale de dezvoltare 

acordate de România în cadrul programelor ODA, în funcție de capacitatea 

de susținere a economiei naționale, având ca obiectiv-țintă atingerea cifrei 

de 0,33% din venitul național brut la nivelul anului 2030 

 Sporirea și diversificarea ajutorului oficial pentru dezvoltare pe măsura 

creșterii potențialului economic al României și încurajarea agenților 

economici români să investească, pe baze competitive, în economia țărilor 

mai puțin dezvoltate 

 Aderarea României la Zona Euro, la spațiul Schengen și la Organizația 

pentru Dezvoltare și Cooperare Economică 

 Susținerea angajamentelor internaționale și implicarea proactivă pe plan 

european și internațional 

 

 

3. Direcții de dezvoltare durabilă la nivel regional și județean 

3.1. Planul de Dezvoltare Regională – REGIUNEA CENTRU 

Având în vedere că la data elaborării Strategie de Dezvoltare Durabilă a comunei 

Noșlac, pentru perioada 2021-2027, nu a fost publicat Planul de Dezvoltare a Regional 

2021-2027 al Regiunii Centru, se prezintă şi ce corelează direcţiile conform draftului 2021-

2027, publicat pe website-ul ADR CENTRU (http://www.centru.ro/), deoarece acestea vor 

fi continuate pentru perioada la care se face referire în prezenta strategie. 

 

http://www.centru.ro/
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Figura 3 – Harta Regiunilor                        Figura 4 – Harta Regiunii Centru 

 

Regiunea Centru este formată din Judeţele: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, 

Mureș și Sibiu. Sediul agenției de dezvoltare regională este la Alba Iulia. 

Conform website-ului Ministerului Fondurilor Europene (www.mfe.gov.ro), POR 

AB 2021–2027 și-a stabilit drept obiectiv general stimularea creșterii economice 

inteligente, durabile și echilibrate a Regiunii Centru, care să conducă la îmbunătățirea 

calității vieții comunităților locale prin sprijinirea capacității de inovare și digitalizare a 

administrației publice locale și economiei regionale, dezvoltarea sustenabilă a 

infrastructurii și a serviciilor și valorificarea potențialului cultural și turistic al regiunii. 

 

OBIECTIVUL STRATEGIC GENERAL 

Stimularea unui proces de creștere economică durabilă și echilibrată a Regiunii 

Centru, bazată pe inovare și favorabilă incluziunii sociale, care să conducă la creșterea 

prosperității și calității vieții locuitorilor săi. 

Acest obiectiv este corelat cu abordarea europeană privind creșterea competitivității 

regiunilor și promovarea echității prin prevenirea marginalizării zonelor cu probleme de 

dezvoltare economică și socială. 

 

Astfel, obiectivul implică asigurarea unui standard de viaţă ridicat, prin creştere  şi 

dezvoltare economică, socială și teritorială echilibrată, bazată pe inovare, utilizarea 

eficientă a resurselor și favorabilă incluziunii sociale. 

Scopul strategic reflectă abordarea concentrată, integrată şi flexibilă pentru: 

http://www.mfe.gov.ro/
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 îmbunătăţirea competitivităţii şi capacităţii inovatoare a economiei regiunii în 

vederea creşterii economice; 

 reducerea disparităţilor economice şi sociale existente în interiorul regiunii şi 

creşterea gradului de includere a comunităților dezavantajate în viaţa economică a 

acesteia; 

 protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor de mediu și a biodiversității  

 folosirea rațională a resurselor naturale 

 

OBIECTIVELE STRATEGICE SPECIFICE 

Atingerea obiectivului strategic general se va face printr-un set de obiective 

strategice specifice, care reflectă combinaţia aspiraţiilor sociale, economice şi de mediu ale 

regiunii. 

Prin obiectivele specifice, Planul urmăreşte eliminarea factorilor care blochează 

dezvoltarea pe ansamblu a regiunii, exploatând totodată avantajele care furnizează 

oportunităţi de dezvoltare. 

Împreună, cele șapte obiective specifice vor contribui la obţinerea prosperităţii 

regiunii, asigurând totodată o dezvoltare pe termen lung a comunităţilor acesteia. 

Obiectivele strategice specifice care vor ghida implementarea Planului şi care 

printr-o abordare cuprinzătoare şi integrată urmăresc revitalizarea economică şi socială a 

regiunii, sunt: 

1. Creșterea atractivității și accesibilității Regiunii Centru prin dezvoltarea 

mobilității și conectivității populației, bunurilor și serviciilor conexe în vederea promovării 

dezvoltării durabile; 

2. Dezvoltarea policentrică și echilibrată a rețelei de localități urbane; 

3. Creșterea economiei regionale prin stimularea competitivității IMM-urilor 

autohtone și consolidarea cercetării – dezvoltării – inovării; 

4. Protejarea și utilizarea eficientă a resurselor naturale și a patrimoniului 

natural; 

5. Dezvoltarea capitalului uman din Regiunea Centru prin creșterea accesului 

și a participării la educație și instruire pe tot parcursul vieții și stimularea ocupării forței de 

muncă; 

6. Îmbunătățirea accesului la asistență medicală și servicii sociale de calitate 

și promovarea incluziunii sociale; 
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7. Creşterea rolului aşezărilor urbane şi a contribuţiei agriculturii la 

economia Regiunii Centru. 

În procesul de dezvoltare al Planului de Dezvoltare Regională 2014 - 2020, 

parteneriatul regional a recunoscut importanţa fundamentală privind includerea în structura 

acestuia a trei obiective orizontale sau transversale, care vor fi aplicate tuturor priorităţilor 

şi măsurilor individuale şi care vor contribui la creşterea competitivităţii Regiunii Centru. 

Cele trei obiective orizontale sunt: 

 Sustenabilitatea Mediului 

 Oportunităţi Egale 

 Inovare şi Societatea informaţională 

Aceste obiective orizontale sunt inter-dependente, aspect reflectat și în abordarea 

integrată adoptată de strategia de dezvoltare. 

Obiectivele orizontale vor fi luate în considerare în toate fazele de implementare ale 

planului, legătura dintre ele şi priorităţi/măsuri variind de-a lungul acestuia. 

 

SUSTENABILITATEA MEDIULUI 

Sustenabilitatea mediului reprezintă o politică prioritară în definirea şi 

implementarea priorităţilor/măsurilor spijinite de fondurile europene. În contextul în care 

îmbunătăţirea performanţei mediului este considerată un factor cheie al dezvoltării 

economice şi sociale, scopul urmărit este acela de a asigura că planul susţine intervenţiile 

care urmăresc îmbunătăţirea, protecţia sau ameliorarea mediului prin aplicarea criteriului 

bunelor practici în toate domeniile de activitate care privesc mediul. 

Acest obiectiv orizontal va susţine activităţile planului care simultan asigură 

creşterea economică, progresul social şi protecţia mediului, urmărindu-se obţinerea unui 

impact care va contribui la dezvoltarea durabilă prin: 

 Reducerea deşeurilor, poluării şi a impactului negativ al acestora asupra mediului; 

 Protejarea şi îmbunătăţirea mediului natural şi a moştenirii culturale; 

 Limitarea consumului de energie şi utilizarea surselor noi de energie; 

 Promovarea investiţiilor, inovării, cercetării şi dezvoltării în tehnologii noi şi 

curate; 

 Promovarea de noi afaceri care urmăresc dezvoltarea de servicii şi tehnologii de 

mediu durabile; 

 Îmbunătăţirea eficienţei combustibililor în transportul public şi privat; 

 Conştientizarea că mediul prin calitatea sa constituie un factor economic cheie. 
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OPORTUNITĂŢI EGALE 

În contextul existenţei la nivelul regiunii a disparităţilor de natură socială şi 

economică, parteneriatul a recunoscut că eliminarea inegalităţilor concomitent cu 

promovarea şi sprijinirea continuă a oportunităţilor egale, va contribui la eficientizarea 

economică a regiunii. 

Oportunităţile egale pentru femei şi bărbaţi, reprezintă un principiu democratic de 

bază care trebuie să fie respectat de toate politicile şi inclus în toate documentele 

programatice. În acest sens, Planul va sprijini acele activităţi care vor promova principiul 

oportunităţilor egale. Acest obiectiv va susţine un domeniu larg de activităţi care pot fi 

caracterizate ca acţiuni pozitive adresate eliminării unor probleme şi bariere particulare. 

Pentru a aplica acest principiu, prioritaţile/măsurile vor trebui să ia în considerare 

următoarele idei: 

 Egalitatea sexelor 

 Egalitatea în angajare 

 Incluziunea socială 

 

INOVARE ŞI SOCIETATEA INFORMAŢIONALĂ 

Ieşirea treptată din criza financiară şi nevoia de a răspunde provocărilor globale au 

făcut ca inovarea să devină mai importantă ca niciodată. Problemele legate de schimbările 

climatice, securitatea alimentară şi energetică, sănătate şi îmbătrânirea populaţiei pot fi 

soluţionate prin intermediul inovării. Inovarea descătușează astfel noi forțe de creștere, 

găsind noi modalități de soluționare a problemelor regiunii. În același timp, societatea 

informaţională şi în particular Tehnologiile Informaţiei şi Comunicării (TIC) au un rol 

strategic în procesul dezvoltării regionale, fiind un important conducător al schimbării 

economice şi sociale. 

În contextul viziunii strategiei de dezvoltare şi totodată, pentru atingerea 

prosperităţii economice şi sociale şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei regiunii, este 

esenţială trecerea către o societate informaţională bazată pe cunoaştere. 

Creşterea competitivităţii regiunii printr-o abordare strategică a utilizării TIC, 

constituie un potenţial considerabil pentru întărirea coeziunii economice şi sociale. 

Aplicarea TIC în cadrul Planului trebuie să fie înţeleasă în sensul ei larg, urmărind 

sprijinirea în egală măsură atât a tehnologiilor cât şi a activităţilor dependente de acestea şi 

care urmăresc obţinerea beneficiului economic şi social. 
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Planul urmăreşte să promoveze adoptarea în cadrul regiunii  TIC printr-o serie de 

iniţiative în domeniul învăţământului, comerţului, afacerilor şi la nivelul comunităţilor, cu 

scopul de a reduce şi elimina unde este posibil efectul generat de nivelul scăzut al acesteia. 

Adoptarea inovării și informatizării, ca o temă orizontală în cadrul Planului de 

Dezvoltare Regională 2021 - 2027 şi nu ca o prioritate distinctă, constituie o garanţie a 

impactului acesteia asupra tuturor domeniilor societății. 

 

Obiectivele urmărite a fi obţinute sunt: 

Dezvoltarea în cadrul regiunii a unui mediu şi a unei culturi care să favorizeze 

susţinerea şi creşterea investiţiilor în domeniul TIC; 

Utilizarea pe scară largă de către cetăţeni, şcoli, afaceri, administraţii publice, etc., a 

oportunităţilor oferite de Tehnologia Informaţiei şi Comunicării; 

O populaţie cultivată, cu un spirit antreprenorial și inovator ridicat şi care să fie 

capabilă să dezvolte idei noi de afaceri. 

Strategia se concentrează pe șapte priorităţi cheie, care individual sau în 

combinaţie, contribuie la implementarea acesteia, asigurând prin structură şi conținut 

corelarea între acţiuni şi obiectivele strategice. 

Strategia va fi deci implementată pe baza următoarelor priorităţi cheie, ce sunt 

orientate spre nevoile specifice de dezvoltare ale regiunii și sunt conforme și cu Strategia 

Națională de Dezvoltare Regională 2021 – 2027, elaborată de Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice. 

 

 Prioritatea 1 - Dezvoltarea durabilă a infrastructurii locale și regionale  

 Prioritatea 2 -  Dezvoltare urbană durabilă 

 Prioritatea 3 – Creșterea competitivității economiei regionale pe termen lung 

 Prioritatea 4 – Protecția mediului și creșterea eficienței energetice 

 Prioritatea 5 – Susținerea educației și ocupării forței de muncă 

 Prioritatea 6 – Susținerea sănătății și asistenței sociale  

 Prioritatea 7 – Dezvoltarea urbană și agricultura 
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Obiective strategice sectoriale 

Pornind de la specificul regional, de la lecțiile învățate în perioada 2014–2020 și 

documentele programatice regionale (PDR și RIS3), investițiile pentru dezvoltarea 

regională sustenabilă vor fi realizate prin urmărirea unui număr de șapte obiective 

strategice, fiecare dintre ele răspunzând unei provocări de dezvoltare. 

 

Obiectivul strategic 1 - Stimularea dezvoltării inteligente și durabile a regiunii, 

bazată pe inovare, digitalizare și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial. 

Regiunea Centru are o capacitate in creștere de cercetare și inovare a economiei 

regionale. 

Regiunea Centru se încadrează în categoria regiunilor cu performanțe in creștere de 

inovare. În acest sens, deși este a doua regiune la nivel național, care contribuie la nivelul 

cheltuielilor de CD, performanțele înregistrate sunt sub așteptări, cu un indice regional al 

inovării la nivel european de doar 12,9 și ocupând ultimele locuri în clasamentul regiunilor 

inovatoare din Europa. 

Sprijinul regional pentru CD este sub media națională (0,4% din PIB în 2018, cu o 

polarizare mare în județul Brasov ce generează 67% din cheltuielile de CD). În ceea ce 

privește infrastructura de cercetare regională, aceasta prezinta o creștere constanta a 

numărului de unități, fiind localizată în principal în sectorul public (universități și institute 

de cercetare) și deținând o pondere de 3% din totalul infrastructurii la nivel național și o 

pondere de 4% în totalul ponderii de echipamente la nivel național, ceea ce plasează 

regiunea pe locul 2 la nivel național (SNCISI 2021-2027). 

În regiune, numărul entităților de transfer tehnologic acreditate a fost constant în 

perioada 2014- 2018, iar gama de servicii furnizate de acestea este bună. Cu toate acestea 

se estimează o creștere a numărului acestora dat fiind că în perioada 2014–2020, POR axa 

1 a sprijinit dezvoltarea acestor entități și a serviciilor furnizate de acestea. La nivel de 

regiune s-a înregistrat în perioada 2012-2016 o scădere cu 75% a firmelor inovatoare. 

Analiza economică realizată în cadrul RIS3 a validat opt sectoare relevante pentru 

Regiunea Centru : Energie, Mediu, Tehnologia Informației si Comunicațiilor TIC, Fizica, 

Materiale si Știința Materialelor, Nanotehnologii, tehnologii avansate si fizica moleculara, 

Mașini si echipamente si Sănătate umana. 

Motor de creștere economică, digitalizarea rămâne o provocare importantă și la 

nivelul regiunii, ținând cont de faptul că, în ceea ce privește integrarea tehnologiei digitale 

de către întreprinderi, România se situează pe locul 27 în rândul țărilor UE, cu mult sub 
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media UE. Deși s-a înregistrat o ușoară îmbunătățire a IMM-urilor ce fac vânzări online, de 

la 8% în 2018 la 11% în 2019, România rămâne cu mult sub media UE de 18%. În plus, 

nivelul competențelor digitale este scăzut in regiune, doar 49% din populație utilizând 

internetul zilnic. 

Competitivitatea regiunii este influențată de puternicele disparități intrajudețene cu 

privire la concentrarea teritorială a întreprinderilor și gradul diferit de diversificare al 

activității economice. În 2018, în Regiunea Centru, existau 53.549 de întreprinderi active, 

poziționând regiunea pe locul 2 după Bucuresti la nivel național. Structura economiei 

regionale este formată în mare măsură (89%) din microîntreprinderi și mai toate tipurile de 

firme întâmpină probleme legate de supraviețuirea pe piață în primii 5 ani de la înființare. 

Structurile de sprijinire a antreprenoriatului sunt bine  dezvoltate, pe teritoriul regiunii 

existând un singur incubator de afaceri, ce oferă o gamă diversificata de servicii. În schimb 

în regiune există cel mai mare număr de parcuri industriale, un avantaj care trebuie 

fructificat în acest context. În regiune activează 9 clustere, ce sunt active în automotive, 

industria agroalimentară, mobilă, textile, electronică și ITC. De-a lungul lanțului valoric, 

firmele  din clustere se concentrează pe veriga de producție și servicii, cu intensități mici 

pe zona de CD și proiectare. 

Pentru soluționarea strategică a acestor provocări, axa prioritară 1 își va concentra 

intervențiile în sprijinirea transferului tehnologic în beneficiul IMM-urilor și dezvoltarea 

capacității de inovare a economiei regionale prin proiecte de inovare, investiții in 

infrastructură, dezvoltarea capacității și competențelor de cercetare si inovare, în domeniile 

de specializare inteligentă validate la nivel regional, inclusiv participarea în structuri și 

rețele de inovare. 

Acțiunile din cadrul axei 1 se vor îndrepta și către investiții pentru susținerea 

adoptării tehnologiilor și instrumentelor digitale de către IMM-uri. În plus, prin sprijinul 

acordat dezvoltării Hub-urilor de Inovare Digitală în regiune, se va putea dezvolta 

corespunzător și gama de servicii necesare adoptării digitalizării de către firmele din 

regiune. 

Investițiile din cadrul acestei axe vor viza și impulsionarea creșterii IMM-urilor; se 

vor concentra pe investiții în active corporale și necorporale pentru microîntreprinderi și 

IMM-uri, inclusiv pentru economie circulară și internaționalizare, dat fiind că bioeconomia 

și tranziția către o economie circulară reprezintă unul din sectoarele de specializare 

inteligentă a Regiunii Centru. În plus, vor sprijini dezvoltarea structurilor de sprijinire a 

afacerilor și a gamei de servicii furnizate, precum și dezvoltarea clusterelor și a rețelelor de 
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afaceri. Totodată se va acorda atenție sprijinirii dezvoltării competențelor actorilor 

implicați în procesul de descoperire antreprenorială. 

Se vor finanța cu prioritate proiectele identificate în atelierele de descoperire 

antreprenorială și avizate de Consorțiul Regional de Inovare, prin apeluri competitive. 

 

Obiectivul strategic 2 - Creșterea eficienței administrației publice ca urmare a 

digitalizării serviciilor publice 

Regiunea Centru înregistrează progrese semnificative în adoptarea digitalizării de 

către administrația publică. 

Raportul de Țară al Comisiei Europene privind Indicele Economiei și Societății 

Digitale 2019 evidențiază faptul că în ceea ce privește gradul de competitivitate digitală, 

România se situează pe locul 27 din cele 28 de state membre UE. În ceea ce privește 

serviciile publice digitale, situația s-a înrăutățit, România ajungând pe ultimul loc în 

clasamentul UE. Cu toate acestea, în ceea ce privește anumiți indicatori, țara performează 

satisfăcător. Există un nivel ridicat de interacțiune online între autoritățile publice și 

cetățeni, întrucât România se situează pe locul șapte în ceea ce privește utilizatorii de e-

guvernare, care reprezintă 82% dintre utilizatorii de internet, față de media UE de 64 %. 

Necesitatea implementării unor platfome de interacțiune online între autorități și cetățeni a 

fost accentuată și de criza COVID 19, iar autoritățile trebuie să construiască pe progresul 

înregistrat deja în această perioadă. 

În Regiunea Centru, nivelul de dezvoltare al serviciilor publice digitale oferite de 

orașe este unul bun, deși din cele 57 orașe, 75% sunt înrolate în platforma ghișeul.ro și 

permit plata anumitor taxe și impozite locale. În afară de acest serviciu, doar reședințele de 

județ și câteva orașe  oferă o varietate mai mare de servicii publice digitale. Interacțiunea 

online cu cetățenii este posibilă atât pe site-urile primăriilor de orașe, dar și a unui număr 

de 31 de comune prin intermediul aplicației Regista.ro, însă trebuie menționat că procesele 

de lucru din cadrul administrației publice locale sunt parțial sau deloc digitalizate. 

Prin intermediul axei prioritare 2, operațiunile se vor concentra pe intervenții de tip 

smart-city (siguranță publică, servicii și utilități publice, monitorizare energie, mediu, 

rețele de trafic și transport public, îmbunătățirea siguranței și securității pentru transportul 

public, iluminat public, sisteme GIS, etc.) aplicabile în zone funcționale urbane. În acest 

fel, se răspunde și recomandării de țară formulate în documentul Recomandarea 

Consiliului privind Programul Național de Reformă al României pentru 2020, anume 

direcționarea investițiilor către infrastructura de servicii digitale. 
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Obiectivul strategic 3 – Stimularea tranziției regiunii către o economie cu 

emisii zero prin creșterea eficienței energetice, îmbunătățirea protecției mediului și 

creșterea mobilității urbane 

Regiunea Centru se confruntă cu creșterea poluării zonelor urbane din cauza 

consumurilor de energie mari în clădiri, a sistemelor de transport poluante ce determină o 

mobilitate limitată, precum și numărul mare de areale urbane degradate. 

În contextul expansiunii urbane, fondul locativ la nivel regional era la sfârșitul 

anului 2018 în creștere cu 1,78%, față de sfârșitul anului 2011. Peste 95% dintre locuințele 

din mediul urban sunt amplasate în condominii construite în perioada 1960-1990. Multe 

dintre aceste clădiri au fațadele nereabilitate și sunt construite din materiale ineficiente 

energetic. Este necesară deci realizarea de investiții în aceste clădiri, în vederea 

îmbunătățirii eficienței energetice, inclusiv activități de consolidare în funcție de riscurile 

identificate și măsuri pentru utilizarea unor surse alternative de energie. 

Totodată, consumul de energie pentru spaţiile ocupate de administraţia publică, 

clădirile educaţionale şi cele comerciale reprezintă aproximativ 75% din consumul 

nerezidenţial de energie. Pentru 2021 – 2027 sunt vizate măsuri de creștere a eficienței 

energetice în clădirile rezidențiale și clădirile publice, de consolidare în funcție de riscurile 

identificate și utilizarea surselor alternative de energie. 

Foarte multe orașe din regiune se confruntă cu o serie de probleme, cu privire la 

existența unor spații urbane degradate, terenuri/suprafețe degradate, vacante sau 

neutilizate, care afectează mediul urban și implicit, calitatea vieții populației. O problemă 

importantă la nivelul regiunii o reprezintă și suprafața redusă a spațiilor verzi amenajate pe 

cap de locuitor în mediul urban (19,61mp/loc), suprafață ce este mult sub nivelul 

standardelor impuse de UE (26mp/loc) și a normei Organizației Mondiale a Sănătății 

(50mp/loc). 

În acest sens, măsurile de regenerare urbană din cadrul acestei axe se referă la 

promovarea investițiilor în infrastructura verde în zonele urbane, reabilitarea spațiilor 

urbane degradate, reconversia funcțională a terenurilor virane/neutilizate/degradate și 

extinderea și modernizarea spațiilor verzi. 

Analiza Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă și a PDR ilustrează faptul că 

mobilitatea  și conectivitatea urbană este limitată, iar sistemele de transport public sunt 

încă generatoare de emisii de gaze cu efect de seră. Astfel, problemele comune evidențiate 

de majoritatea orașelor din regiune sunt lipsa benzilor dedicate, a semaforizării cu 

prioritate și amenajarea deficitară a stațiilor de autobuz, o infrastructură foarte slab 
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dezvoltată pentru mijloacele de transport ecologic, o conectivate scăzută sau chiar 

inexistentă. Transportul public din regiune se bucura de cresterea flotei destinate 

transportului de persoane și cu un număr in crestere de mijloace de transport public 

ecologic (rețele de tramvaie și troleibuze funcționează în orașele Brașov, Mureș și Sibiu). 

 În acest context, este nevoie de investiții pentru promovarea mobilității, dotarea cu 

mijloace de transport ecologice și stimularea intermodalității diverselor sisteme de 

transport public, transportul durabil fiind unul dintre domeniile către care României îi este 

sugerat să direcționeze investițiile, conform recomandărilor din documentul Recomandarea 

Consiliului privind Programul Național de Reformă al României pentru 2020. 

 

 

Obiectiv strategic 4 – Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor urbane si 

rurale la rețeaua TEN-T prin investiții în infrastructura rutieră de drumuri județene. 

Regiunea are o conectivitate rutieră bună la rețeaua TEN-T. 

Raportul de Țară 2020 evidențiază faptul că infrastructura de transport rutier  a 

României este incă slab dezvoltată și subdimensionată, rețeaua TEN-T nefiind finalizată și 

lipsind conexiunea transcarpatică și nereușind să facă față cerințelor unei economii în plină 

dezvoltare. 

La nivel regional, analiza socio-economică a PDR 2021–2027 arată faptul că starea 

tehnică a rețelei de drumuri publice este în general satisfăcătoare, 51% de km din totalul 

rețelei de drumuri fiind modernizați. De asemenea, din totalul lungimii de drumuri 

județene și orășenești, 45% sunt modernizate și 40% sunt acoperite cu îmbrăcăminți 

ușoare. În ceea ce privește densitatea drumurilor ca indicator de măsurare a accesibilității 

zonelor, județele din sudul regiunii au o accesibilitate mai redusă, acest fapt contribuind la 

disparitățile de dezvoltare interregionale. 

În ceea ce privește siguranța rutieră, în 2017 pe drumurile regiunii s-a înregistrat un 

număr mare de decese din cauza accidentelor rutiere care clasează regiunea pe locul 2 la 

nivel național, lipsa infrastructurii adecvate fiind una dintre cauzele principale ale acestui 

fenomen îngrijorător. Analiza socio-economică a PDR 2021–2027 a identificat existența 

unor zone compacte din interiorul regiunii care nu au conectivitate directă sau indirectă cu 

rețeaua TEN-T. 

În perioadele anterioare de programare autoritățile județene au facut investiții 

pentru reabilitarea sau modernizarea drumurilor județene din fonduri proprii, fonduri 

naționale prin programe guvernamentale (PNDL 1 și PNDL 2), respectiv fonduri europene 
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(POR 2007–2013, prin care s-au reabilitat 327 de km respectiv prin POR 2014-2020, prin 

care se vor moderniza peste 462 de km). 

Investițiile propuse vor viza dezvoltarea conectivității la rețeaua de bază CORE 

TEN-T prin investiții în infrastructura rutieră de transport județean și soluții pentru 

creșterea siguranței, decongestionarea și fluidizarea traficului, care vor crea avantaje pentru 

creșterea economică, a gradului de mobilitate a mărfurilor și persoanelor și vor ajuta la 

reducerea disparităților intraregionale. 

 

Obiectiv strategic 5 – Creșterea accesului la servicii de calitate și favorabile 

incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 

infrastructurii educaționale. 

Chiar și pe fondul unei scăderi demografice, infrastructura educațională a Regiunii 

Centru, bine dezvoltata la toate nivelele, cuprindea in anul 2015, un numar de 179 de creșe 

si gradinite, 510 scoli primare si gimnaziale, 213 licee, 19 scoli postliceale si 12 unitati de 

invatamant superior. 

În România, accesul la educație se menține inegal, Rapoartele CE relevând faptul 

că investițiile în educație sunt de 2,8 % din PIB, față de media UE de 4,6%, situând țara pe 

ultimul loc la acest capitol. 

În Regiunea Centru, în perioada 2011–2018, numărul unităţilor şcolare a scăzut cu 

40, ceea ce a impus relocarea elevilor. Un număr mare de școli din mediul urban al 

judeţelor mai puţin dezvoltate ale regiunii (sudul regiunii) necesită lucrări de reabilitare şi 

dotare cu echipamente didactice, IT şi materiale specifice pentru documentare, mai ales în 

contextul închiderii școlilor din cauza crizei provocate de COVID 19. Sistemul educațional 

regional se confruntă cu fenomenul de supraaglomerare (în proporție de peste 50 -60% in 

județele Alba, Brașov, Mureș și Sibiu) și între 20-30% în Harghita si Covasna. 

Un aspect deloc lipsit de importanta este caracterul multilingvistic al procesului de 

invatamant, la toate nivelele . Alaturi de unitatile de invatamant cu predare in limba 

romana, exista un numar semnificativ de unitati si sectii cu limba de predare maghiara sau 

germana, asigurandu-se continuitatea unei traditii multiseculare si favorizandu-se, in acest 

fel, imbogatirea reciproca a celor 3 culturi importante ale regiunii. 

În 2018, rata abandonului şcolar în regiune, pe forme de învăţământ, a fost: 1,6% - 

învăţământ primar, 1,7% - învăţământ gimnazial, 2,3% - liceal, profesional şi de ucenici şi 

5,8% postliceal şi de maiştri. Cele mai afectate de acest fenomen sunt localitățile din 

mediul urban. 
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În ceea ce privește educația timpurie, în 2018, doar 16% din copii cu vârsta sub 3 

ani, erau înscriși la creșă, aproximativ jumătate din media UE. Rata de participare în rândul 

copiilor cu vârste cuprinse între 4 ani și vârsta de școlarizare obligatorie a fost de 89,2 % în 

2018, sub media UE (95,4 %). 

IPT se confruntă cu provocări diverse. Numărul elevilor înscriși în IPT a crescut 

constant  din 2012, însă ratele de abandon sunt în continuare ridicate. În 2018, în județul 

Alba s-a înregistrat o rată de abandon cu valori situate intre 2,5% si 4,9%, in scădere in 

mediul rural si in creștere in mediul urban, conform ultimelor date INS analizate de 

Edupedu.ro 

Cu privire la accesibilizarea clădirilor pentru elevii cu dizabilități, la nivel național, 

aproximativ 30% dintre clădirile școlare sunt prevăzute cu rampă de acces și doar 15% au 

grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități. În regiune, cea mai gravă situație se 

regăsește în județul Harghita unde aproape 40% din unitățile de învățământ nu au rampă de 

acces. 

Ponderea absolvenților de studii superioare este de 15,4 %, situând regiunea în 

2017 pe Locul 3 la nivel national, cu mult sub media națională (26,3%) și media UE 

(40,7%). 

 Populaţia cu educaţie superioară este concentrată în judeţele din centrul regiunii – 

Alba, Brașov, Mureș și Sibiu unde activează majoritatea universităţilor din Regiunea 

Centru. 

În perioadele anterioare, prin POR au fost reabilitate 185 unități școlare, din care 20 

de creșe și grădinițe, 124 de școli primare și gimnaziale, 34 de licee și 2 universități, de 

care beneficiază un număr de peste 75.000 de elevi și studenți. 

 

Obiectiv strategic 6 – Creșterea atractivității regiunii prin investiții în 

infrastructura de turism și patrimoniu cultural 

Potențialul turistic diversificat și patrimoniul cultural valoros al regiunii este 

insuficient valorificat. 

Conform Strategiei Naționale a României pentru Dezvoltarea Turismului 2019-

2030, regiunea deține avantaje competitive pe următoarele tipuri de turism și destinații: 

Sporturi de iarnă și schi, Sanătate și wellness (balnear), Cultură și istorie. 

Turismul de sporturi de iarnă și schi se practică în zona montană a regiunii 

(stațiunile montane de pe Valea Prahovei – Poiana Brașov si Predeal, Stațiunea Păltiniș, 

pârtiile de la Arieșeni, pârtiile de la Izvorul Mureșului si Gheorghieni), unele dintre cele 
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mai cunoscute și vizitate destinații de turism montan și de weekend din România datorită 

unicitatii si specificului local. 

Turismul balnear se practică în județul Sibiu (stațiunea și lacurile de la Ocna 

Sibiului ). Acest tip de turism nu beneficiază de mari investiții în infrastructură și de o 

cerere foarte mare pe piața turistică. Master Planul Național de Turism Balnear evidențiază 

faptul ca infrastructura urbană din numeroase stațiuni balneare este într-o stare de 

degradare avansată. Există încă anumite zone ce dețin izvoare termale și minerale din 

regiune ce rămân neexploatate insuficient valorificate. Este evidentă deci necesitatea 

realizării de investiții semnificative pentru a se face tranziția acestui tip de turism la 

turismul de tip wellness și spa, generator de venituri importante la nivel internațional. 

În ceea ce privește patrimoniul cultural, conform Strategiei Naționale pentru 

Cultură și Patrimoniu 2016-2022, acesta este ameninţat de efectele combinate ale 

schimbărilor climatice, ale altor schimbări de mediu, ale intervenţiei umane, precum şi de 

riscuri legate de securitate. Pe teritoriul regiunii există numeroase obiective construite, 

parte a patrimoniului naţional, lăcaşuri de cult și muzee și colecții publice. Potrivit 

Studiului de Impact asupra Situației Monumentelor Istorice, în regiune există un număr de 

400 monumente istorice de tip A. Cu toate acestea, în ultimii ani, un număr mic de 

obiective de patrimoniu din regiune au beneficiat de investiţii semnificative pentru 

restaurarea şi valorificarea în scop turistic. 

Regiunea Centru este detinatoarea unor resurse balneare extrem de diverse si 

numeroase (ape minerale, ape de zacamant, lacuri sarate, namoluri sapropelice, gaze 

mofetice etc.). Judetele cele mai bogate în resurse sunt Harghita si Covasna, urmate de 

Mures, Sibiu, Brasov si Alba. Regiunea Centru beneficiaza de un valoros patrimoniu 

turistic antropic, reprezentat prin numeroase monumente istorice, de arhitectura si arta, 

edificii religioase, muzee si case memoriale, arhitectura și creație tehnică populară, 

manifestări populare tradiționale, etnografie și tradiție orală, importante instituții culturale 

și de știință, personalitati locale, traditii culturale ale minoritatilor. Compozitia etnica 

eterogena a Regiunii si-a pus amprenta asupra diversitatii culturale a acesteia. 

Eterogenitatea etnica reprezinta unul dintre atuurile Regiunii, care o individualizeaza fata 

de celelalte regiuni. 

Regiunea mai dispune și de un patrimoniu semnificativ de centre de agrement și 

baze turistice (tabere școlare) a căror capacitate a scăzut mult în ultimii ani, în principal din 

cauza investițiilor scăzute în infrastructură și a degradării. Astfel, în regiune există un 

număr de 14 tabere pentru elevi și preșcolari, care sunt localizate atât în mediul urban, cât 
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și în mediul rural al regiunii. În contextul actual, chiar dacă la nivel județean nu există 

strategii dedicate dezvoltării turismului,  se intenționează finanțarea proiectelor care 

implică punerea în valoare a patrimoniului cultural valoros și a potențialului turistic. 

În perioada 2007–2013 au fost reabilitate 9 infrastructuri turistice, ce au fost 

vizitate de  peste 120 000 de turiști, iar în 2014–2020 au fost depuse 12 proiecte. Totdată, 

în perioada 2007– 2013 au fost reabilitate 13 obiective de patrimoniu, iar în perioada 

2014–2020 au fost depuse 50 de proiecte. 

 

Obiectiv strategic 7 – Dezvoltarea capacității administrative a AMPOR 

Capacitatea administrativă relativ scăzută a ADR AB, în contextul în care va deveni 

autoritate de management. 

Personalul ADR/ AM POR AB are o experienţă bogată, mulţi dintre angajaţi 

lucrând în domeniul fondurilor europene din perioada de dinaintea aderării României la 

UE. Mediul privat poate deveni mai atractiv pentru aceste persoane, dacă se oferă o 

salarizare mai competitivă și condiții de lucru mai bune și sectorul public poate atrage 

resursa umană a ADR, urmare a modificărilor apărute în domeniul salarizării funcționarilor 

publici. Astfel, dacă nu sunt alocate suficiente fonduri pentru buna desfășurare și 

gestionarea programului, există riscul pierderii personalului cu experiență și al 

imposibilității de atragere de personal suplimentar înalt calificat. 

Asistența tehnică va finanța cheltuielile de funcționare ale ADR, dar și cheltuieli 

legate de profesionalizarea personalului, procedurizarea activității, îmbunătățirea relației cu 

beneficiarii etc. 

3.2. Strategia de dezvoltare durabilă a județului Alba 

 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Alba este finalizată pentru perioada 

2021– 2027, la data întocmirii prezentei strategii, dar se va prezenta în această secţiunie 

propunerea din draftul strategiei judeţului, publicată pe pagina web Consiliului Judeţean 

spre consultare publică, la data de 30.12.2020. 

 

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Alba pentru perioada 2021– 2027 îşi 

propune următoarele obiective generale, specifice şi măsuri: 
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Obiectiv general 1 Dezvoltarea capitalului uman al județului Alba și a ratei de 

ocupare a acestuia, pentru integrarea într-o economie inovativă și performantă 

 

Obiectiv specific 1.1 Creșterea nivelului de educație și formare profesională al 

populației județului odată cu creșterea ratei de participare la toate nivelele de 

învățământ și îmbunătățirea ofertei de formare 

Măsuri: 

 1.1.1. Reducerea procentului unităților de învățământ care funcționează 

fără avize sau autorizații (indicele privind caracterul adecvat al utilităților) -

condiții de siguranță și funcționare a spațiilor de învățare 

 1.1.2. Creșterea calității, eficacității și relevanței ofertei și procesului 

educațional și a spațiilor de învățare din învățământul primar, gimnazial, 

liceal și cel profesional din județ; educație și formare profesională modernă, 

atractivă, adecvată erei digitale și tranziției verzi 

 1.1.3. Creșterea capacității de școlarizare în învățământul antepreșcolar și 

profesional, cu precădere dual 

 1.1.4. Creșterea ratei de participare – scăderea absenteismului / 

abandonului școlar al copiilor din zonele / mediile defavorizate 

 1.1.5. Creșterea ratei de participare – a absolvenților de învățământ liceal la 

studii superioare – cu precădere la Universitatile din Alba Iulia , Brașov , 

Sibiu și Târgu-Mureș 

 1.1.6. Dezvoltarea abilităților de viață cheie ale populației 

 1.1.7. Digitizarea managementului și operațiunior instituțiilor de educație 

 

Obiectiv specific 1.2 Creșterea echilibrată a numărului de locuri de muncă și 

îmbunătățirea ofertei de ocupare pe teritoriul județului 

Măsuri: 

 1.2.1. Sprijinirea creării de locuri de muncă sustenabile pe tot teritoriul 

județului, inclusiv în zonele rurale / formalizarea locurilor de muncă din 

sectoare aflate în declin (ex. agricultura de semi- subzistență și în agricultură și 

industria alimentară – sau în deficit de forță de muncă, turism, etc.) 

 1.2.2.Promovarea ocupării locale prin achiziții publice social responsabile în 

implementarea proiectelor de investiții publice cu creare de locuri de muncă pe 

plan local 
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 1.2.3.Asigurarea forței de muncă necesare în zonele care înregistrează deficite, 

ex. industria prelucrătoare prin sprijinirea integrării sustenabile pe piața muncii 

pentru lucrătorii defavorizați, în special pentru tineri, șomeri de lungă durată, 

grupurile dezavantajate pe piața muncii, foști deținuți, persoane inactive 

 1.2.4.Ajustarea dezechilibrelor dintre localități și a deficitelor de pe piață prin 

măsuri structural 

 

Obiectiv specific 1.3 Consolidarea activităților de cercetare – dezvoltare –  

inovare adaptate la provocările economice actuale, prin cooperarea dintre mediul 

universitar, centre de cercetare și companii 

Măsuri: 

 1.3.1 Îmbunătățirea capacității de cercetare - inovare 

 1.3.2. Digitalizare pentru o viață mai bună 

 

Obiectiv general 2 Creștere economică durabilă, prin dezvoltarea 

antreprenoriatului și a competitivității sectoriale 

 

Obiectiv specific 2.1 Creșterea competitivității IMM-urilor din județ cu accent pe 

zonele urbane aflate în declin 

Măsuri: 

 2.1.1. Sprijinirea creării de noi companii și creșterea ratei de supraviețuire 

a acestora în județ 

 2.1.2. Creșterea competitivității economice în județ 

 2.1.3. Creșterea competitivității IMM-urilor din județ prin stimularea 

internaționalizării / creșterii capacității de export a acestora, inclusiv / cu 

precădere / cu accent pe zonele urbane aflate în declin 

 

Obiectiv specific 2.2 Dezvoltarea antreprenoriatului și economiei sociale într-un 

climat general favorabil întreprinderilor – instituții prietenoase cu mediul de afaceri și 

facilități 

Măsuri: 

 2.2.1. Stimularea atragerii de investiții în județul Alba 

 2.2.2. Stimularea antreprenoriatului și economiei sociale 
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Obiectiv specific 2.3 Adaptarea industriei locale la progresul tehnologic și la 

cerințele de mediu 

Măsuri : 

 2.3.1 .Adaptarea industriei locale la progresul tehnologic 

 2.3.2. Adaptarea industriei locale la cerințele de mediu 

 

Obiectiv specific 2.4 Hrană suficientă și sănătoasă prin sprijinirea dezvoltării 

agriculturii 

Măsuri: 

 2.4.1. Consolidarea sectorului agricol în economia județului 

 2.4.2. Combaterea schimbărilor climatice, protecția mediului și 

conservarea peisajelor și biodiversității 

 

Obiectiv specific 2.5 Consolidarea și modernizarea turismului satmarean – factor 

de progres economico-social al județului 

Măsuri: 

 2.5.1. Promovarea turismului satmarean, prin acțiuni generale și prin 

acțiuni specifice fiecărui tip de turism 

 2.5.2. Susținerea dezvoltării turismului durabil 

 2.5.3. Îmbunătățirea pregătirii resursei umane ce activează în domeniul 

turismului 

Obiectiv specific 2.6 Îmbunătățirea calității serviciilor pentru creșterea nivelului 

de trai al populației 

Măsuri: 

2.6.1. Stimularea dezvoltării infrastructurii comerciale și extinderea acesteia în 

zonele rurale 

2.6.2. Diversificarea  canalelor  de  distribuţie  şi  comercializare  a  produselor  / 

serviciilor comerciale 

2.6.3. Îmbunătățirea calităților profesionale ale personalului implicat în activitatea 

de comerț și în unitățile de alimentație publică 
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Obiectiv general 3 Creșterea contribuției echitabile a județului Alba la 

realizarea țintei de decarbonizare a României și îmbunătățirea calității mediului 

 

Obiectiv specific 3.1 Creșterea gradului de atenuare și adaptare la schimbările 

climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor 

Măsuri: 

 3.1.1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în instituțiile publice 

din județ 

 3.1.2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră aferente iluminatului 

public 

 3.1.3. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în clădirile rezidențiale 

 3.1.4. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în economie 

 3.1.5. Creșterea gradului de prevenire a producerii riscurilor naturale și 

reducerea efectelor şi a pagubelor cauzate de acestea, în principal de 

inundaţii, secetă 

 3.1.6. Creșterea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor cu 

privire la atenuarea și adaptarea la schimbările climatice 

 

Obiectiv specific 3.2 Îmbunătățirea calității factorilor de mediu 

Măsuri: 

 3.2.1. Promovarea managementului durabil al apei 

 3.2.2. Promovarea tranziţiei către o economie circulară. 

 3.2.3. Creșterea calității aerului 

 3.2.4. Creșterea calității solurilor 

 

Obiectiv specific 3.3 Îmbunătățirea protecției naturii și biodiversității 

Măsuri: 

 3.3.1. Protejarea, restaurarea și utilizarea sustenabilă a siturilor Natura 

2000. 

 3.3.2. Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a infrastructurii 

verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 

 3.3.3. Consolidarea capacității administrative a autorităților și entităților cu 

rol în managementul rețelei Natura 2000 și a altor arii naturale protejate 
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 3.3.4. Creșterea gradului de informare și conștientizare a populației cu 

privire la conservarea și protejarea naturi 

 

Obiectiv specific 3.4 Promovarea tranziției juste către o economie neutră din 

punct de vedere climatic 

Măsuri: 

 3.4.1. Creșterea gradului de inovare și utilizare de noi tehnologii 

 

Obiectiv general 4 Îmbunătățirea semnificativă a calității vieții cetățenilor din 

județul Alba într-un climat de incluziune socială 

 

Obiectiv specific 4.1 Creșterea gradului de bunăstare generală inclusiv pentru 

grupurile sociale vulnerabile printr-o rețea de servicii sociale bazate pe comunitate și pe 

parteneriate cu furnizorii de servicii sociale privați, organizații neguvernamentale 

Măsuri: 

 4.1.1. Derularea / finalizarea cu succes a procesului de dezinstituționalizare 

– atât în domeniul protecției copilului cât și pentru persoanele cu dizabilități 

 4.1.2. Dezvoltarea rețelei de servicii sociale a județului – în parteneriat cu 

ONG-uri furnizoare de servicii sociale, servicii sociale comunitare 

organizate de autoritățile locale cu prioritate pentru grupurile defavorizate 

principale – familii nevoiașe cu copii, vârstnici și persoane cu dizabilități 

 

Obiectiv specific 4.2 Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru toți, inclusiv 

grupuri și comunități defavorizate, asigurarea infrastructurii, dotărilor edilitare 

necesare 

Măsuri: 

 4.2.1. Dezvoltarea sistemelor de apă și apă uzată 

 4.2.2. Reabilitarea termică a clădirilor / eficiența / incluziune energetică 
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Obiectiv specific 4.3 Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin servicii de 

sănătate accesibile și performante, capabile să facă față mai bine provocărilor actuale 

Măsuri: 

 4.3.1 Îmbunătățirea stării de sănătate a populației prin asigurarea accesului 

la asistență medicală de specialitate și în spital 

 4.3.2 Creșterea eficienței politicilor locale și județene de protecție a 

sănătății publice și prevenție, Consolidarea asistenței medicale primare 

 Obiectiv specific 4.4 Dezvoltarea ofertei de servicii culturale 

Măsuri: 

 4.4.1. Creșterea și diversificarea categoriilor de public / consumator 

cultural, cu accent pe categorii vulnerabile 

 4.4.2. Promovarea vizibilității și cunoașterii expresiilor culturale ale 

grupurilor etnice şi categoriilor vulnerabile 

 4.4.3. Promovarea mijloacelor de producție și distribuție creative, 

inovatoare și durabile 

 4.4.4. Promovarea utilizării noilor tehnologii și noilor medii de comunicare 

în producția și consumul cultural 

 4.4.5. Dezvoltarea și conservarea infrastructurii culturale 

 

Obiectiv specific 4.5 Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor destinate sportului și 

petrecerii timpului liber 

Măsuri: 

 4.5.1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor locale pentru desfășurarea 

activităților sportive (săli de sport, piscine, stadioane etc.) 

 4.5.2. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor locale pentru petrecerea 

timpului liber (cinematografe, teatre, săli de concerte, biblioteci, muzee etc.) 

 4.5.3. Creșterea suprafețelor verzi din spațiul urban 
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Obiectiv general 5 Creșterea gradului de conectivitate și mobilitate la nivelul 

județului Alba 

Obiectiv specific 5.1 Îmbunătățirea conectivității digitale și a digitalizării 

serviciilor publice 

Măsuri: 

 5.1.1. Creșterea gradului de digitalizare a serviciilor publice pentru 

societatea românească 

 5.2.2. Accelerarea transformării digitale a companiilor 

 

Obiectiv specific 5.2 Consolidarea și modernizarea serviciilor de comunicații 

Măsuri: 

 5.2.1. Încurajarea accesului la infrastructura de telecomunicații existentă 

 5.2.2. Accelerarea extinderii / implementării infrastructurii de bandă largă, 

inclusiv în zonele rurale 

 

Obiectiv specific 5.3 Creșterea mobilității, inter-conectivității și accesibilității 

locurilor de muncă, serviciilor și educației prin sisteme și servicii publice de transport 

performante și durabile 

Măsuri: 

 5.3.1. Îmbunătățirea serviciilor de transport pe șosele și pe calea ferată 

 5.3.2. Îmbunătățirea siguranței și securității pentru toate modurile de 

transport 

 5.3.3. Investiții în dezvoltarea de terminale intermodale 

 

Obiectiv specific 5.4 Dezvoltarea infrastructurii digitale și de transport 

Măsuri: 

 5.4.1. Dezvoltarea infrastructurii digitale 

 5.4.2. Investiții în infrastructură 
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Obiectiv general 6 Dezvoltarea de comunități durabile și solidare în județul 

Alba care valorifică eficient oportunitățile de dezvoltare prin colaborare și 

parteneriat 

Obiectiv specific 6.1 Consolidarea măsurilor de bună guvernare la nivelul tuturor 

instituțiilor publice din județ 

Măsuri: 

 6.1.1. Îmbunătățirea managementului strategic / operațional la nivel de 

autorități și instituții 

 6.1.2. Creșterea legitimității administrației publice locale prin rapoare la 

încrederea conferită de cetățeni 

 6.1.3. Dezvoltarea sistemului de e-guvernare la nivelul autorităților și 

instituțiilor publice 

Obiectiv specific 6.2 Dezvoltarea parteneriatelor interne și internaționale 

Măsuri: 

 6.2.1. Valorificarea de iniţiative în vederea încheierii de parteneriate-cheie 

cu sectorul public, privat şi cu sectorul neguvernamental 

 6.2.2. Dezvoltarea parteneriatului urban – rural la nivelul județului 

 

Obiectiv specific 6.3 Îmbunătățirea planificării teritoriale la nivelul județului și a 

unităților administrativ-teritoriale pentru a facilita valorificarea optimă a oportunităților 

de dezvoltare în contextul poziției strategice a județului și coordonarea necesară între 

actorii relevanți 

Măsuri: 

 6.3.1 Planificarea teritorială modernă și pregătirea eficientă a proiectelor 

de investiții pentru a se asigura condiții de locuit și calitatea vieții 

locuitorilor județului și un cadru previzibil tuturor factorilor interesați din 

domeniul locuirii. 
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4. Programe de finanțare disponibile 

4.1. Programe operaționale 

 

Ministerul Fondurilor Europene enumeră 8 programe de fonduri europene, cu 

alocările de bani aferente, prin care se vor finanța proiecte de investiții, inclusiv pentru 

antreprenori, în România, în perioada de programare 2021-2027.7 programele vor fi 

gestionate de MFE ca autoritate de management: 

 Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente 

Financiare 2021- 2027: 2,143 miliarde euro; 

 Programul Operațional Dezvoltare Durabilă 2021-2027: 4,615 miliarde 

euro; 

 Programul Operațional Educație și Ocupare 2021-2027: 7,722 miliarde 

euro; 

 Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027: 2,594 

miliarde euro; 

 Programul Operațional Sănătate 2021-2027: 4,73 miliarde euro; 

 Programul Operațional Asistență Tehnică 2021-2027: 597 milioane euro; 

 Programul Operațional Tranziție Justă 2021-2027: 1,76 miliarde euro. 

 

Programul Operațional Regional Centru 2021-2027 

 

Obiectivul general al POR NV 2021-2027 este reprezentat de creșterea 

competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și 

regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a 

serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunii. 

 

Obiective strategice regionale: 

 OSR1: Susținerea inovării, prin stimularea dezvoltării mediului antreprenorial, 

a sectorului CDI și a colaborării dintre acestea, în vederea utilizării de produse 

și procese inovative, în contextul specializării inteligente 

 OSR2: Susținerea adoptării de soluții de tip SMART CITY la nivelul regiunii 



Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 

54 

 

 OSR3: O regiune mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon prin promovarea 

tranziției către o energie nepoluantă și echitabilă, a investițiilor verzi și a 

adaptării la schimbările climatice 

 OSR4: Îmbunătățirea accesibilității, mobilității și conectivității în regiune, prin 

investiții în infrastructura rutieră de transport regional ca factor determinant al 

dezvoltării economice, reziliente în fața schimbărilor climatice, sigură și 

operațională, capabilă să asigure legături rapide și eficiente la rețelele de 

transport internațional, interregional și intraregional, precum și fluidizarea 

circulației bunurilor și persoanelor, asigurând un standard european al 

infrastructurii, valorificând astfel și poziția geo-strategică a regiunii 

 OSR5: Îmbunătățirea calității învățământului și creșterea accesului populației la 

educație prin dezvoltarea infrastructurii aferente 

 OSR6: Creșterea atractivității Regiunii Centru prin valorificarea potențialului 

turistic și al patrimoniului cultural și natural 

 OSR7: Întărirea capacității administrative la nivelul AMPOR și beneficiari 

pentru o bună implementare a POR 

Priorități: 

 

Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi 

dinamice 

Obiective specifice: 

 OS a (i): Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea 

tehnologiilor avansate 

 OS a (ii): Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor 

 OS a (iii): Impulsionarea creșterii și competitivității IMM-urilor 

 

Prioritatea 2 – O regiune cu orașe Smart 

Obiective specifice: 

 OS a (ii): Fructificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al 

companiilor și al guvernelor 
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Prioritatea 3 – O regiune cu orașe partenere cu mediul 

Obiective specifice: 

 OS b (vi): Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră 

 OS b (vii): Îmbunătățirea protecției naturii și a biodiversității, a 

infrastructurii verzi în special în mediul urban și reducerea poluării 

 OS b (viii): Promovarea mobilității urbane multimodale 

 

Prioritatea 4 – O regiune accesibilă 

Obiective specifice: 

 OS c (iii): 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 

 

Prioritatea 5 – O regiune educată 

Obiective specifice: 

 OS d (ii): Îmbunătățirea accesului la servicii de calitate și favorabile 

incluziunii în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin 

dezvoltarea infrastructurii 

 

Prioritatea 6 – O regiune atractivă 

Obiective specifice: 

 OS e (i): Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu la 

nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în zonele 

urbane 

 OS e (ii): Favorizarea dezvoltării integrate sociale, economice și de mediu 

la nivel local și a patrimoniului cultural, turismului și securității în afara 

zonelor urbane 

 

Prioritatea 7 – Asistența tehnică 

Programul Operațional Regional va fi împărțit în 8 POR-uri mai mici, fiecare 

gestionat de Agențiile de Dezvoltare Regională, ca autorități de management, de la nivel 

regional. 

Alocările de mai sus cuprind și cofinanțarea națională, pe lângă banii europeni. 
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Acești bani fac parte din Fondurile structurale și de coeziune, care totalizează 31 de 

miliarde de euro de la Bruxelles pentru România, în perioada de programare 2021-2027. 

Alocarea celor 31 de miliarde de euro din viitoarea perioadă de programare este 

împărțită astfel: 

 19 miliarde de euro (55% din buget) provin din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR), fiind dedicate în special digitalizării, 

dezvoltării durabile, incluziunii sociale ori sănătății; 

 6,07 miliarde (26%) reprezintă Fondul Social European (FSE+), prin care 

vor fi sprijinite incluziunea socială, sănătatea, educația și ocuparea forței de 

muncă. 

 4,49 miliarde de euro (14% din buget) provin din Fondul de Coeziune și 

sunt alocați pentru a dezvolta domeniul transportului și va sprijini 

dezvoltarea durabilă; 

 1,76 miliarde euro (5%) vor fi alocați pentru Fondul European Tranziție 

Justă pentru a sprijini diversificarea economică a celor mai afectate regiuni. 

 În total, României îi vor reveni circa 80 de miliarde de euro, sprijin 

financiar european, în perioada 2021-2027, conform negocierilor din 

Consiliul European din luna iulie 2020. 

Restul până la această sumă sunt fondurile din Mecanismul de redresare și 

reziliență (circa 30 miliarde euro) și Politica Agricolă Comună a UE (circa 20 de miliarde 

de euro). 

 

4.2. Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) este program finanțat din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin care se acordă fonduri nerambursabile de 

la Uniunea Europeană şi Guvernul României pentru dezvoltarea economico-socială a 

spaţiului rural din România. 

Obiective strategice: 

 restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole 

 gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice 

 diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale 

 Priorități de dezvoltare rurală: 
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 Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea 

acestora, deschiderea către piață și procesare a produselor agricole 

 Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării 

tinerilor fermieri 

 Dezvoltarea infrastructurii urbane de bază ca precondiție pentru atragerea 

investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la 

dezvoltarea spațiului rural 

 Încurajarea diversificării economiei urbane prin promovarea creării și 

dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural 

 Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul 

unui subprogram dedicat 

 Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin 

intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER 

îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei 

rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale 

 

4.3. Programul Național de Dezvoltare Locală 

 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală, coordonat de Ministerul Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, stabileşte cadrul legal pentru implementarea unor 

proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor 

lucrări de infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă. 

Obiective de investiţii 

Obiectivele de investiţii care pot fi finanţate  în  cadrul programului trebuie să 

vizeze lucrări de realizare / extindere / reabilitare / modernizare, respectiv dotare, 

pentru unul dintre următoarele domenii specifice: 

 sisteme de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei; 

 sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate; 

 unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale 

primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli 

profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat; 

 unităţi sanitare; 



Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 

58 

 

 drumuri publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, drumuri 

comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor; 

 poduri, podeţe sau punţi pietonale; 

 obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre 

culturale 

 multifuncţionale, teatre; 

 platforme de gunoi; 

 pieţe publice, comerciale, târguri, oboare; 

 modernizarea bazelor sportive; 

 sediile instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, 

precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora; 

 infrastructura turistică dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument 

de punere în valoare a potenţialului turistic local, pentru obiectivele de 

investiţii aflate în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-

teritoriale sau în administrarea acestora. 

 

Subprograme şi beneficiari eligibili 

Subprogramul „Modernizarea satului românesc”:  

 beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de 

autorităţile administraţiei publice locale ale comunelor, precum şi unităţile administrativ-

teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile 

legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, 

reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale ale localităţilor; 

 

Subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor şi oraşelor”:  

 beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de 

autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor şi oraşelor, inclusiv pentru 

localitățile componente ale acestora, precum şi unităţile administrativ-teritoriale membre 

ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile legii, pentru 

investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, reprezentate de 

autorităţile administraţiei publice locale ale municipiilor, inclusiv ale subdiviziunilor 

administrativ-teritoriale ale acestora, ale oraşelor, inclusiv pentru localitățile componente 

ale acestora; 
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Subprogramul „Infrastructură la nivel judeţean”:  

 beneficiarii eligibili sunt unităţile administrativ-teritoriale reprezentate de 

autorităţile administraţiei publice locale judeţene, precum şi unităţile administrativ-

teritoriale membre ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, constituite în condiţiile 

legii, pentru investiţiile realizate prin asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, 

reprezentate de autorităţile administraţiei publice locale judeţene. 

 

Finanţare 

Programul se finanţează din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor 

aprobate anual în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, din 

fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale beneficiare şi din alte surse legal constituite. 

În limita fondurilor aprobate anual prin legea bugetului de stat, în baza analizei 

interne de specialitate a propunerilor de finanțare ale autorităților locale, se aprobă prin 

ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei lista finală cu obiectivele 

de investiţii care se finanţează, listă care se publică pe site-ul Ministerului Lucrărilor 

Publice, Dezvoltării şi Administraţiei. 

 

4.4. Compania Naţională de Investiţii 

 

Compania Națională de Investiții S.A. (CNI) derulează Programul Național de 

Construcții de Interes Public sau Social (PNCIPS) prin care se pot realiza obiective de 

investiții în conformitate cu prevederile Anexei 3 din OG 25/2001 cu modificările și 

completările ulterioare așa cum sunt acestea definite în cadrul art. 1, alin (2), lit. a) – n), 

din Anexa 3 a actului normativ menționat anterior. 

Subprogramele din cadrul PNCIPS sunt următoarele: 

 

1.  SUBPROGRAMUL ”SĂLI DE SPORT” 

Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările 

ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / 

expertizare energetică / proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / 

modernizare / finalizare structuri începute cu aceeași destinație / dotare 
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2.   SUBPROGRAMUL ”BAZINE DE ÎNOT” 

Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările 

ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / 

expertizare energetică / proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / 

modernizare / finalizare structuri începute cu aceeași destinație / dotare 

 

3.  SUBPROGRAMUL ”COMPLEXURI SPORTIVE” 

Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările 

ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / 

expertizare energetică / proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / 

modernizare / finalizare structuri începute cu aceeași destinație / dotare 

 

4. SUBPROGRAMUL ”AȘEZĂMINTE CULTURALE” 

Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările 

ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / 

expertizare energetică / proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / 

modernizare / finalizare structuri începute cu aceeași destinație / dotare 

 

5. SUBPROGRAMUL ”UNITĂȚI ȘI INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

DE STAT” 

Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările 

ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / 

expertizare energetică / proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / 

modernizare / finalizare structuri începute cu aceeași destinație / dotare 

 

6. SUBPROGRAMUL ”PATINOARE ARTIFICIALE” 

Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările 

ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / 

expertizare energetică / proiectare / construcții noi / reabilitare /consolidare / extindere / 

modernizare / finalizare structuri începute cu aceeași destinație / dotare 

 

7. SUBPROGRAMUL ”UNITĂȚI SANITARE” 

Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările 

ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / 



Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 

61 

 

expertizare energetică / proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / 

modernizare / finalizare structuri începute cu aceeași destinație / dotare 

 

8. SUBPROGRAMUL ”SĂLI DE CINEMA” 

Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările 

ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / 

expertizare energetică / proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / 

modernizare / finalizare structuri începute cu aceeași destinație / dotare 

 

9. SUBPROGRAMUL ”LUCRĂRI ÎN PRIMĂ URGENȚĂ” 

Conform art. 3, alin. 2 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările 

ulterioare, în scopul prevenirii și atenuării efectelor riscurilor naturale cauzate de 

cutremure de pământ, inundații, alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren se pot 

finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică, proiectare, execuție 

de construcții noi, reconstrucția imobilelor afectate de cutremure de pământ, inundații, 

alunecări de teren, tasări și/sau prăbușiri de teren sau expertizare tehnică, proiectare și 

execuția lucrărilor care constau în consolidarea / repararea elementelor structurale și, după 

caz, a elementelor nestructurale ale construcției și/sau introducerea unor elemente 

structural suplimentare, demolări parțiale, lucrări de îmbunătățire a terenului de fundare, 

reabilitări la construcții și instalațiile aferente, reparații capitale 

 

10. SUBPROGRAMUL ”REABILITARE BLOCURI DE LOCUINȚE 

SITUATE ÎN LOCALITĂȚI DIN ZONE DEFAVORIZATE” 

Se finanțează exclusiv obiectivele de investiții preluate din Programul de reabilitare 

a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate, pentru anul 2014, 

aprobat prin HG 343/2014, până la finalizarea acestora 

 

11. SUBPROGRAMUL ”DRUMURI DE INTERES LOCAL ȘI

 DRUMURI DE INTERES JUDEȚEAN” 

Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările 

ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / 

expertizare energetică / proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / 

modernizare / finalizare structuri începute cu aceeași destinație / dotare 
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12. SUBPROGRAMUL ”FOSE SEPTICE, MICROSTAȚII DE EPURARE 

ȘI SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ” 

Conform art. 3, alin. 1 din Anexa 3 la OG 25/2001 cu modificările și completările 

ulterioare se pot finanța următoarele categorii de servicii și lucrări: expertizare tehnică / 

expertizare energetică / proiectare / construcții noi / reabilitare / consolidare / extindere / 

modernizare / finalizare structuri începute cu aceeași destinație / dotare 

 

4.5. Fonduri Norvegiene şi Granturile SEE 

4.6. Fondul Român de Dezvoltare Socială 

4.7. Administraţia Fondului pentru Mediu 

4.8. Fonduri guvernamentale prin A.N.R. (Agenţia Naţională pentru Romi) 

4.9. Programe şi finanţări prin Consiliul Judeţean 

4.10. Alte programre și finanțări din fonduri privare 

 

 

Figura 5 – Surse de finanțare 



Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 

63 

 

 

 

PARTEA A II-A 

 

ANALIZA SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI NOȘLAC 
 

1. Prezentare generală 

 

Comuna Noșlac este situata in partea nord vestica a județului Alba pe malul stâng 

al Mureșului, unitatea Alba Iulia – Turda. Înălțimile cele mai mari se întâlnesc în zona 

centrală a comunei (Vf.Căptălan 500 m), iar partea sudică și sud-estică – Creasta Someș 

528 m, Deasupra Herii 643 m, Găbud 476 m, între Coaste 414 m etc. Principala apă 

curgătoare care drenează teritoriul comunei Noșlac este Râul Mureș. 

Pe lângă limita de nord a comunei trece calea ferată Alba Iulia – Teiuș – Cluj 

Napoca – Târgu Mureș. Vecinătățile teritoriului administrativ al comunei sunt: 

La nord – comuna Lunca Mureșului, județul Alba si comuna Chețani, județul 

Mureș; 

La est – orașul Luduș si comuna Ațintiș, județul Mureș . 

La sud – comuna Fărău, județul Alba; 

La vest – orașul Ocna Mureș, județul Alba; 

Localitatea Noșlac se află la o distanță de 69 km de Alba Iulia  reședința de județ, 

orașul cel mai apropiat este orașul Ocna Mureș, la 7 km. Alt oraș care se afla relativ 

aproape de centrul de comuna este orașul Aiud la o distanta de 36 km. Cel mai apropiat sat 

de centrul comunei este Captalan la l km,  iar cel mai îndepărtat este Găbud la ll km. 

Teritoriul administrativ al comunei Noșlac are în componenţă 6 sate componente, după 

cum urmează:–  satul Noșlac  (satul reşedinţă de comună), satul Captalan, satul Copand, 

satul Stana de Mureș, satul  Găbud, satul Valea Ciucului. Pe teritoriul actualei comune 

Noșlac au mai fost atestate 2 sate, doua așezări: este vorba despre Cib si Simughi / 

Sumughi. Prin urmare ar fi fost 8 sate nu 6, care figurează în prezent, sau poate ar fi fost o 

altă repartizare a teritoriului. 

 



Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 

64 

 

 

Figura 6 – Localizarea comunei Noșlac pe harta Județului Alba
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1.1. Analiza situației 

 

1.1.1. Economia mediului 

 

1.1.2 Starea mediului 

 

Aer 

       Pe teritoriul comunei Noşlac nu există surse majore de poluare a aerului. Pot fi 

menţionate o serie de surse locale cu caracter temporar-accidental: Surse fixe: - sisteme de 

încălzire; - activităţile agrozootehnice. Surse mobile: - circulaţia pe drumurile: naţional, 

judeţean şi locale (autovehicule de diferite tipuri şi tonaje, utilaje agricole, transport în 

comun). 

În momentul de faţă nu sunt efectuate studii privind gradul de poluare a aerului în 

comuna Noșlac. 

 

Poluarea fonică 

    Ecologie rurală. Diminuarea poluării fonice şi a vibraţiilor în zonele de locuit. 

 

Obiective specifice: 

 Realizarea studiilor de impact a traficului asupra sănătăţii şi a clădirilor. 

 Reabilitarea drumurilor intens circulate. 

 Implementarea reţelelor de monitorizare a poluării sonore şi prin vibraţii. 

Acţiuni posibile specifice: 

 Asigurarea transportului industrial cu mijloace nepoluante fonic. 

 Încadrarea în normele şi standardele de poluare fonică şi prin vibraţii. 

 Elaborarea unei broşuri şi a unor materiale informative referitoare la poluarea 

fonică, prin vibraţii şi afectarea stării de sănătate a populaţiei. 

 Elaborarea unui studiu de evaluare a degradării clădirilor din cauza vibraţiilor. 

 Identificarea tronsoanelor intens circulate, care depăşesc limita maximă admisă. 

 Implementarea reţelei de monitorizare a poluării sonore şi analiza degradării 

construcţiilor prin vibraţii. 
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Apele de suprafaţă 

Principala apă curgătoare care drenează teritoriul comunei Noşlac este râul Mureş, 

care în dreptul localităţii Copand îşi uneşte apele cu cele ale râului Arieş.  

Componenta de mediu - apă 

 Încurajarea îmbunătăţirii calităţii resurselor de apă de suprafaţă şi subterane prin 

construirea unor staţii de epurare a apelor uzate la nivelul localităţilor şi a 

activităţilor agroindustriale; 

 Îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a calităţii apelor; 

 Dezvoltarea unor reţele centralizate de aprovizionare cu apă în zonele rurale. 

Obiective imediate: 

 Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă potabilă a comunei; 

 Realizarea sistemului de canalizare în cele şase localităţi, inclusiv staţii de epurare; 

 Eliminarea pericolelor de deversare a apelor impurificate în apele de suprafaţă; 

 Informarea populaţiei asupra riscurilor cauzate de deversarea apelor uzate în locuri 

neamenajate sau în cursurile de apă; 

 Curăţirea albiilor de produsele de eroziune; 

 Înlăturarea vegetaţiei şi resturilor de vegetaţie din albie; 

 Redimensioanarea podeţelor pentru a permite o circulaţie a apei chiar şi la debite 

mari; 

 Corectarea cursului acolo unde este posibil; 

 Îndiguirea zonelor celor mai afectate de inundaţii 

 

Gestionarea deşeurilor 

Gospodărire comunală, gestiunea deşeurilor 

Prin H.C.L Noşlac, în anul 2014 s-a aprobat delegarea serviciului de salubritate 

pentru teritoriul administrativ al comunei. 

La nivel local cetăţenii dispun de pubele pentru colectarea deşeurilor menajere, 

acestea fiind ridicate o dată pe săptămână şi depuse la rampa de transfer Aiud. 

 

Obiective specifice: 

Deşeurile care nu se pot recicla ajung, în general, să fie depozitate pe rampele de 

deşeuri. Liderii comunităţii vor trebui să se preocupe de reducerea cantităţii de deşeuri 

produsă la nivel local, prin organizarea de programe de conştientizare şi educare a 
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publicului şi programe de reciclare şi colectare selectivă a deşeurilor. Se pot realiza acţiuni 

de încurajare a publicului să achiziţioneze produse biodegradabile sau cu ambalare redusă. 

 

Resurse naturale  

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei este amplasat pe lunca 

Mureșului. 

Stratigrafia solurilor este reprezentată de depozitele de nisip, loess, pietriş, având în 

general 160—180 cm grosime, peste care, datorită vegetaţiei, s-au format soluri podzolice, 

creându-se astfel condiţii prielnice pentru culturile agricole (cereale, zarzavaturi, pomi 

fructiferi). 

Umiditatea atmosferică este destul de ridicată. Regimul vânturilor se caracterizează 

prin predominanţa curenţilor din sectorul Centruic, care aduc precipitaţii primăvara şi vara. 

Flora aferentă zonei şi comunei Noșlac este cea caracteristică zonei de luncă şi 

silvostepei, cu arbori de esenţă moale: răchită, plopi indigeni, precum şi pâlcuri de arţari, 

aluni jugastru etc.  

Obiective specifice: 

 Crearea unei structuri administrative eficiente pentru managementul solului şi a 

ariilor naturale; 

 Asigurarea fondurilor necesare pentru administrarea corectă a zonelor locuite, a 

celor indusriale şi a celor naturale; 

 Eliminarea acţiunilor de distrugere a pădurilor; 

 Crearea unor arii protejate. 

 

1.1.3. Transport 

Principalele artere posibile de dezvoltare sunt în lungul celor două căi de 

comunicaţie care străbat teritoriul administrativ al comunei Noşlac: DJ107D şi DJ107 G. 

În prezent comuna este racordată la la sistemul naţional de transport prin DJ 107G, 

şi DJ 107 D), prin care are acces la DN 1 (E 81) pe teritoriul localităţii Unirea, aflată la 11 

km distanţă de municipiul reşedinţă de judeţ, oraşul Alba Iulia, situat la 60 Km, comuna 

este legată prin drumurile judeţene DJ 107 D şi DJ 107 G şi DN 1 (drum ce leagă 

Bucureştiul cu Centrul ţării). 
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1.1.4. Infrastructură 

 

Infrastructura de drumuri  

Reţeaua rutieră a comunei Noşlac însumează la nivelul anului 2014 o lungime 

totală de 24,6 km, structurată astfel: 

- drumuri judeţene 15,3 km ; 

- drumuri comunale 9,3 km; 

Infrastructura de drumuri este destul de dezvoltată în comună, străzile principale, 

drumurile judeţene DJ 107 D și DJ 107 G sunt în stare bună. Este necesară asfaltarea 

drumurilor secundare din comună, a drumurilor vicinale, mai ales în localităţile aşezate la 

o distanţă mai mare de drumul judeţean. Pentru siguranţa pietonilor este necesară 

reabilitarea trotuarelor. 

Drum pentru biciclişti nu există în comună. Pe teritoriul administrativ al comunei 

Noşlac nu există infrastructură feroviară, dar aceasta are acces la calea ferată prin Halta 

CFR Unirea II şi Gara CFR – Războieni Cetate. Accesul spre aceste două gări se face pe 

drumurile judeţene DJ 107 G, 107 D şi 107 F. 

 

Alimentare cu apă potabilă  

Zona rurală din România este acoperită de sistemul de canalizare şi apă potabilă 

doar în proporţie de 12,9%, respectiv 15,1%, iar în cazul zonei urbane această valoare este 

de 85,5%, respectiv 87,6%.  

Nu în toate localităţile apartianătoare comunei Noșlac există reţea de apă potabilă. 

Asiguratorul serviciului este Asociația Apa CTTA Alba. Proporţia conectării în aceste 

localităţi este 75-80%.  

 

Canalizare 

În satele Noşlac şi Căptălan s-a executat reţea de canalizare şi Staţia de epurare. Nu 

sunt executate branşamentele individuale şi nu s-au făcut probele tehnologice pentru 

punerea în funcţiune a întreg sistemului. Satele Copand, Stâna de Mureş şi Găbud nu 

dispun în prezent de reţea proprie de canalizare, motiv pentru care o parte din apele 

menajere ajung în emergenţii din zonă. În perioada următoare se caută oportunități de 

accesare a unor fonduri în vederea realizării rețelei de canalizare și în satele aparținătoare 

comunei Noșlac. 
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Reţea de gaz 

 Satele comunei Noşlac sunt conectate la sistemul naţional de alimentare cu 

gaze naturale. O parte dintre locuitorii comunei, care nu sunt conectaţi la reţeaua de gaze 

naturale îşi asigură confortul caloric în perioadele reci ale anului în mod clasic, prin 

folosirea combustibililor solizi, în principal lemnul.. Există studiu de fezabilitate şi proiect 

tehnic pentru introducerea gazului metan în localităţile comunei, dar în momentul de faţă 

nu există fonduri suficiente pentru execuţie. 

 

Comunicaţie, internet 

 Fiecare localitate din comună dispune de internet de bandă largă, iar în 

instituţiile publice există reţea wireless. Reţeaua de telefonie fixă Telekom și RDS - RCS, 

acoperă toate satele aparţinătoare, la fel ca şi reţelele de telefonie mobilă (Orange, 

Vodafone, Digi, etc.). Locuitorii comunei Noșlac utilizează atât abonamentul la reţeaua de 

televiziune publică (peste 720 familii), cât şi abonamentul la cablu TV. (cca. 250 abonaţi). 

Telefonia este serviciul cu cea mai mare dezvoltare la nivel local, datorită creşterii 

posibităţilor de acces la telefonia mobilă. De beneficiile telefoniei fixe se bucură cca. 89 

gospodări ale comunei şi 3 instituţii. Concomitent cu aceste servicii au crescut şi 

posibilităţile de acces la reţeaua de internet. De asemenea, cca. 70 de gospodării şi 3 

instituţii beneficiază de serviciile radio – telefoniei, care are avantajul că poate fi instalată 

până pe cele mai îndepărtate colţuri ale comunei. 

Primăria dispune de un website propriu, actualizat: www.primarianoslac.ro  
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1.2. Factori umani și resursele umane 

 

1.2.1. Caracteristici demografice  

 

La momentul realizării ultimului recensământ (2014) populaţia comunei a fost de 

1661  locuitori, fără modificare față de 2011 când erau 1661 și în scădere față de 2002 

când erau 2035 locuitori . 

Din totalul populației stabile din Comuna Noșlac, luând în considerare grupele de 

vârste cea mai mare pondere o au persoanele care au vârsta 65+(30%) , urmată de grupa 

60-64(9%) și 55-59(7%). Grupele de vârstă care cuprind cele mai puține persoane sunt : 

Sub 5 ani, 5-9 ani și 10-14(3%). 

Evoluţia numărului populaţiei comunei Noşlac la ultimele două recensăminte şi la 

sfârşitul anului 2014: 

Comuna Populația stabilă la 

recensământ 

Populația stabilă între 

2002 și 2011 

Noșlac 2002 2011 2014 2002 2011 + sau - 

% 

2035 1661 1661 2035 1551 374 

18,38% 

 

Pe baza statisticilor, numărul locuitorilor între 2007 şi 2017 a suferit o scădere 

semnificativă, în 2002 numărul locuitorilor fiind 2035 iar în 2017 fiind aproximativ1661..  

Migraţia nu este un fenomen caracteristic comunei, totuşi, munca sezonieră (în 

Ungaria, Germania, Spania) îi mobilizează pe aproape 10% din locuitori. În viziunea 

noastră, acest fapt înseamnă o dezvoltare economică în comună.  

Vârsta medie a locuitorilor este de aproximativ 45 ani. Numărul mare al femeilor 

peste 65 de ani (214) justifică dezvoltarea unui serviciu de asistenţă socială pentru 

sprijinirea vârstnicilor.  

Deşi conform indicatorilor demografici în comună creşte numărul populaţiei, nu 

avem motive pentru prea mult optimism, creşterea fiind cauzată în primul rând de 

imigranţii interni. Din date însă putem afla că creşterea numărului populaţiei nu atrage 

după sine creşterea natalităţii.  

Analizând procesele demografice, se poate stabili că populaţia comunei Noșlac va 

crește din cauza diferenţei de migrare pozitivă. Se poate presupune că apropierea de 

municipiul Aiud va duce în viitorul apropiat la creşterea în continuare a populaţiei. Însă 
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creşterea numărului populaţiei pe cale de îmbătrânire şi a celei de etnie rromă preconizează 

întărirea problemelor sociale şi de angajare în cazul în care nu vor lua naştere dezvoltări 

care să aibă ca scop menţinerea în zonă a populaţiei. 

Se observă că populaţia comunei Noşlac a scăzut constant, aceasta datorindu-se în 

primul rând îmbătrânirii avansate a populaţiei, migrației economice, exodului localnicilor 

spre zone care oferă locuri de muncă. Scăderea numărului locuitorilor este determinată pe 

de o parte de migraţia populaţiei tinere spre alte zone sau în străinătate, iar pe de altă parte 

de numărul naşterilor în raport cu decesele, de sporul natural negativ. Circulaţia 

persoanelor este reală şi în prezent, mulţi dintre cei disponibilizaţi din activităţile 

industriale au plecat în străinătate, plecările fiind mult mai numeroase decât sosirile în 

localitate. 

 

1.2.2. Structura societăţii  

 

Populaţia are studii medii în general. Aproximativ 70% din populaţia activă din 

comună lucrează ca angajaţi la diferite societăţi comerciale şi prestatoare de servicii, 

predominante fiind firmele de construcţii. Majoritatea angajaţilor sunt transportaţi de 

angajatori, dar există şi o parte de muncitori care fac naveta la Ocna Mureș, Aiud, Unirea 

și Alba Iulia. 

Populaţia de naţionalitate rromă are probleme majore legate de asigurarea 

veniturilor, sunt şi familii care, din cauze rezultate din stilul lor de viaţă, sunt foarte sărace. 

Se încearcă integrarea lor în societate, dar cu rezultate minore. 

Despre stratificarea socială se poate spune că majoritatea locuitorilor care lucrează 

ca angajaţi au un nivel de trai mediu, că şi cei ocupaţi în agricultură şi în creşterea 

animalelor duc un trai decent, dar nu la nivelul volumului de muncă depus. 

 

1.2.3. Starea de sănătate a populaţiei şi situaţia sanitară  

 

Starea de sănătate a populaţiei este acceptabilă datorită profesionalismului şi 

pregătirii bune a cadrelor medicale din comună. În ceea ce priveşte infrastructura 

instituţiilor de sănătate, clădirea dispensarului medical din Noșlac a fost recent renovată, 

dar este necesară reabilitarea punctelor sanitare din celelalte localitați. 
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1.2.4. Întreţinerea socială  

 

Întreţinerea socială se bazează mai ales pe ajutoarele sociale oferite de stat, însă şi 

Consiliul Local sprijină familiile nevoiaşe în anumite situaţii excepţionale. Instituţiile care 

se ocupă cu întreţinerea socială aparţin statului şi se ocupă mai ales cu repartizarea 

ajutoarelor sociale în comună. 

Servicii sociale nu există în comună.  

 

1.2.5. Educaţie, formare, cultură 

 

Educaţie 

În comună funcţionează o şcoala cu clasele 1-8 și şcoli cu clasele 1-4 în localităţile 

aparținătoare. În grădiniţa din Noșlac copiii sunt educaţi în trei grupe separate: mică, 

mijlocie şi mare, în celelalte localitați, datorită numărului mic de copii înscrişi, există 

grupe mixte cu o singură educatoare. 

Şcoala gimnazială Noşlac funcţionează, în prezent  cu o unitate de învăţământ 

principală, având în componenţă 4 clase primare, 4 clase gimnaziale şi o Biblioteca 

şcolară. Aici învaţă toţi elevii din comună, şcolile existente în celălalte sate fiind închise 

din lipsă de elevi. Unităţi de învăţământ preşcolar: grădiniţa cu program normal Noşlac şi 

grădiniţa cu program normal Gabud . Cu toate că o parte dintre aceste şcoli sunt închise 

astăzi, se impune conservarea şi repararea fostelor clădiri şi utilizarea lor pentru activităţi 

sociale sau educaţionale. În decursul anului 2014 printr-o hotărâre a Consiliului Local 

Noşlac, clădirea Şcolii Generale din Găbud a fost concesionată către SC AGROIND 

CONCEPT SRL, punct de lucru Găbud, în vederea realizării unui Centru de activităţi cu 

specific multidisciplinar, destinat dezvoltării abilităţilor practice tradiţionale şi a educaţiei 

ocupaţionale adresat localnicilor din sat. 

Numărul copiilor din unitatea școlară este de 160 repartizați în felul următor : 

 47 de copii preșcolari 

 113 în învățământul primar: 

 10  elevi în unitatea subordonată (clasele II-a și a IV-a funcționând ca și 

clasă simultană, celălalte clase fiind independente ) 

Procentul elevilor care trec la nivelul liceal sau în școli profesionale de învățământ 

este de 86,66 %, dar la studii postliceale sau universitare ajung să frecventeze doar 2,3 %. 
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Școala din Noșlac dispune de 8 săli de clasă în două corpuri de clădire, un laborator 

de informatică cu 8 calculatoare conectate la internet; un CDI, cu proiector, trei 

calculatoare; o bibliotecă, un secretariat, o direcțiune și grupuri sanitare, toate renovate 

recent, prin proiect european. 

Dotarea școlii cu resurse educaționale este bună: are 8 calculatoare în laborator, o 

varietate de materiale didactice în CDI, de care cadrele didactice pot dispune ori de câte ori 

au nevoie (jucării, planșe didactice, cărți metodice, videoproiector, aparat de infoliat, 

xerox, imprimantă, resurse potrivite pentru fiecare disciplină ). 

În fiecare instituţie lucrează cadre didactice cu diplomă, în momentul de faţă sunt și 

profesori suplinitori. Numărul mare al profesorilor navetişti creează probleme mari în ceea 

ce priveşte educarea corectă a copiilor. 

Cadrele didactice din comună participă la cursuri de perfecţionare, organizate de 

ISJ, CCD, precum şi la continuarea studiilor la Universitatea din Alba Iulia. Primăria se 

implică în asigurarea condiţiilor de desfăşurare a cursurilor prin asigurarea igienizării la 

timp a sălilor de clasă şi prin asigurarea combustibilului necesar pe timpul iernii. 

Infrastructura învăţământului comunei poate fi evaluată ca fiind acceptabilă, luând 

în considerare faptul că educaţia din grădiniţe şi şcolile primare sunt accesibile aproape în 

fiecare localitate şi se oferă posibilitatea accesului la  învăţământul de 8 clase.  

 

Formare 

Cursurile de formare necesare sunt cele legate de agricultură, dar organizaţii care să 

se ocupe cu acestea nu sunt. Nu sunt traineri care să se ocupe cu acest fel de educaţie. Este 

necesară înfiinţarea unei organizaţii civile care sa se ocupe de această ramură. 

Numărul agricultorilor este deosebit de mare, astfel că gospodăriile familiale şi 

private au nevoie de asistenţă continuă pentru a eficientiza procesele. Totodată, ar fi în 

folosul comunităţii ca în cadrul unor schimburi de experienţă agricultorii din comună să 

poată experimenta metodele folosite în agricultură în ţările vestice.  

 

Cultură 

Căminele culturale din localitățile Comunei Noșlac au fost recent renovate, dar în 

localitatea Noșlac este cel mai  nou cămin cultural, mai modern. 

Eficacitatea de utilizare reprezintă o altă problemă pe lângă lipsurile 

infrastructurale, deoarece în aceste instituţii se organizează anual doar cteva spectacole, 

majoritatea evenimentelor fiind nunţi şi banchete. Activitatea culturală se desfăşoară în 

Şcoală 
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principal la nivelul căminelor culturale existente şi a bibliotecii: - Căminul Cultural 

Noşlac, recent reabilitat; - Căminul Cultural Stâna de Mureş, recent reabilitat; - Căminul 

Cultural Copand, aflat în proces de reabilitare; - Căminul Cultural Găbud, finalizat, din 

fonduri locale; - Biblioteca Comunală Noşlac înfiinţată în anul 1961, funcţionează într-un 

spaţiu corespunzător în clădirea Căminului cultural. Biblioteca deţine 11.976 u.b. carte 

românească; 86 u.b. carte străină şi 7 titluri periodice româneşti. 

Biblioteca comunei Noșlac dispune de 12.000 de volume. Numărul persoanelor 

care vizitează în mod regulat biblioteca este destul de mic, circa 100 de persoane. 

Bibliotecile ar fi potrivite pentru asigurarea unui nou serviciu: accesul la Internet, 

dar mijloacele necesare nu stau la dispoziţia autorităţilor. 

 

 

Imagine 1 - Căminul cultural din Noșlac 

1.2.6. Societatea civilă 

În Comuna Noșlac nu există organizaţii civile. În momentul de faţă nu este nici o 

organizaţie care s-ar ocupa de consultanţă economică si sociala. 

 

1.3. Caracteristicile economiei 

 

Potenţialul economic este suficient de mare, comuna fiind situată foarte aproape de 

municipiul Aiud si de capitala județului Alba Iulia. Datorită unor firme care îşi desfăşoară 

activitatea pe raza comunei, dacă s-ar atrage suficiente investiții in zonă, toată populaţia 

activă ar avea un loc de muncă, iar salariile ar putea creşte. 
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1.3.1. Specificări pe domenii 

 

Marea majoritate din populaţia rurală are tangenţă cu agricultura, majoritatea 

oamenilor deţin terenuri pe care le lucrează după programul de muncă. Sunt puţine 

societăţi care au ca principal domeniu de activitate agricultura, dar sunt asociaţii familiale 

care paralel cu creşterea animalelor practică agricultura, dar nu la un nivel comercial, ci 

mai ales pentru nevoile personale.  

Cele mai importante ramuri industriale sunt: construcţii, agricultura ( apicultură si 

zootehnie), servicii, comerț si turism. Industria construcţiilor este dezvoltată, dar se 

preconizează o dezvoltare accentuată în viitor.  

În ceea ce priveşte folosirea noilor tehnologii, unităţile care desfăşoară activitate în 

domeniul agrar şi industrial, şi care au recunoscut importanţa noilor tehnologii, le-au 

achiziţionat deja şi le folosesc. Industria este în curs de dezvoltare şi se aşteaptă investitori, 

mai ales că în planul de amenajare a teritoriului s-a inclus şi o zonă industrială. 

Serviciile sunt bine puse la punct. Majoritatea localităţilor au reţele de alimentaţie 

publică, deficienţe se înregistrează în existenţa unor ateliere specializate cum ar fi: coafură, 

reparaţii pantofi, etc. Activităţile de meşteşugărie nu sunt caracteristice comunei.  

 

1.3.2. Relaţiile intercomunitare 

 

Relaţiile comunei se rezumă deocamdată la o bună conlucrare cu celelalte comune 

din jur, schimb de informaţii. O Asociaţie de Dezvoltare Intercomunitară ar fi recomandată 

sa fie înfiinţată între localitațile comunei Noșlac. 

 

2. Suprafața comunei Noșlac 

 

Comuna Noşlac (265 m altitudine absolută )se încadrează în 460 40’48‖ latitudine 

nordică şi 230 93’30‖ longitudine estică şi este situată în estul Culuarului Mureşului, la 

confluenţa dintre Mureş şi Arieş. Morfostructural este delimitat la Centru de dealurile 

piemontane ale Trascăului de care este despărţit prin sectorul de culuar şi Podişul 

Târnavelor la sud-est. Teritoriul administrativ are o suprafaţă de 4835 ha, din care 3483 ha 

se încadrează în categoria - terenuri agricole, ceea ce reprezintă 72% din suprafaţa 

comunei.  
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Grafic nr. 1 – Suprafața totală a comunei 

 

 Suprafață 

Ha/Km 

Terenuri arabile 2357 ha 

Pășuni 1232 ha 

Fânețe 226 ha 

Vii si pepiniere viticole 7 ha 

Livezi si pepiniere pomicole 5 ha 

Total terenuri agricole 3483 ha 

Păduri și alte terenuri forestiere 833 ha 

Terenuri cu ape și ape cu stuf 92 ha 

Căi de comunicație și căi ferate 116 km 

Terenuri ocupate cu construcții și 

curți 

99 ha 

Terenuri degradate și neproductive 212 ha 

Total terenuri neagricole 1352 ha 

Total general 4835 ha 

 

Tabel nr.1  – Categoriile de folosință ale terenului 

 

Terenuri agricole 

72% 

Terenuri neagricole 

28% 

Suprafața totală a comunei 

Terenuri agricole Terenuri neagricole
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Grafic nr. 2 - Categoriile de folosința ale terenului 

 

2.1. Cadrul natural 

2.1.1. Relieful 

Încadrarea în teritoriu a comunei 

- Comuna Noşlac este situată în partea de nord-est a judeţului, de-a lungul 

drumurilor judeţeane DJ107G şi DJ107D. 

- Oraşul cel mai apropiat de localitatea reşedinţă de comuna – Noşlac - este oraşul 

Ocna Mureş, situat la 7 km. 

- Comuna Noşlac (265 m altitudine absolută ) se încadrează în 460 40’48‖ 

latitudine nordică şi 230 93’30‖ longitudine estică şi este situată în estul Culuarului 

Mureşului, la confluenţa dintre Mureş şi Arieş. Morfostructural este delimitat la Centru de 

dealurile piemontane ale Trascăului de care este despărţit prin sectorul de culuar şi Podişul  

Târnavelor la sud -est. 

- Teritoriul administrativ are o suprafaţă de 4835 ha, ceea ce reprezintă 0,76% din 

suprafaţa judeţului. 

- Vecinătăţile teritoriului administrativ al comunei Noşlac sunt: 

 în Sud - comuna Fărău; 

 în Vest - oraşul Ocna Mureş; 

 în Nord - comuna Lunca Mureş şi comuna Cheţani din Jud.Mureş; 

 în Est - oraşul Luduş şi comuna Aţintiş din Jud. Mureş. 

Arealul teritoriului comunei este alcătuit din 6 localităţi:  
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Noşlac - reşedinţa comunei, Căptălan, Copand, Găbud, Stâna de Mureş şi Valea 

Ciuciului.  

Cadrul natural - baza de susţinere a sistemului teritorial urban. 

Teritoriul administrativ al comunei Noşlac este situat în partea Centruică a 

Dealurilor Târnavei Mici, la contactul dintre acesta cu Piemontul Trascăului şi Câmpia 

Transilvaniei, unităţi geomorfologice pe care le separă culuarul larg al Mureşului în zona 

Ocna Mureş – Turda. Culoarul Mureşului reprezintă o unitate depresionară, cu altitudini 

cuprinse pe teritoriul comunei Noşlac între 256 m în zona de luncă şi 350 m în partea nord-

estică a teritoriului. Este asimetric mult mai larg pe dreapta Mureşului, datorită abaterii 

râului spre sud în urma împingerii exercitate de afluenţii riguroşi ce coboară din Apuseni 

(Arieşul). 

Se disting: 

 zona de luncă largă a Mureşului ce corespunde cu terasa de luncă (2-3 m); 

 zona de platou, reprezintă un şes imens şi corespunde terasei a cincea (50 - 60 m) a 

Mureşului care se continuă cu cea a Arieşului până spre Cîmpia Turzii. 

Diferenţa de nivel dintre cele două trepte de relief este de circa 50 m şi se prezintă 

ca un abrupt unde se identifică celelalte terase ale Mureşului. 

Partea de Centru a comunei este ocupată de ultimele prelungiri ale podişului  

Măhăcenilor, dealuri cu un relief uşor ondulat. 

Terasele Mureşului sunt utilizate în agricultură, terenurile agricole ocupă circa 80% 

din suprafaţa comunei.  

Din punct de vedere morfologic au fost identificate următoarele forme de relief: 

Zona colinară  

Este dispusă în partea sudică şi sud-estică a teritoriului şi cuprinde altitudinile de 

peste 350 m ce aparţin dealurilor podişului Tîrnavelor. 

Stratificaţia terenului este constituită dintr-un orizont deluvial (argile, argile 

nisipoase) cu grosime variabilă ce repauzează pe roca de bază constituită din argile 

marnoase stratificate, cu nivele de tufuri şi intercalaţii nisipoase şi de gresii - de vârstă 

pliocenă sau sarmaţiană ce aflorează la zi pe partea stângă a drumului Războieni – Lunca 

Mureşului DJ 107 F sau pe formaţiunile aluviale din zonele de terasă şi de racord ale 

acestora cu lunca râului Mureş. 

Sub acţiunea factorilor exogeni depozitele mai vechi au fost erodate sau alterate iar  

materialul rezultat - transportat de văile torenţiale şi de apele de şiroire şi depus pe pante 
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sub formă de sedimente fine (argiloase prăfoase) mai groase în zonele cu culmi domoale şi 

mai subţiri pe versanţii relativ abrupţi. 

 

Zona de terasă 

Zona de terasă este bine reprezentată în teritoriul studiat şi formează în partea 

centrală un platou imens corespunzând terasei a patra a Mureşului . 

Din punct de vedere stratigrafic această terasă are un caracter încrucişat conţinând 

un amestec dezordonat de materiale în care se pot observa lentile de pietriş, nisipuri, argile, 

având înglobate numeroase elemente de bolovăniş.  

 

Zona de luncă 

Se individualizează de-a lungul râului Mureş, cu o dezvoltare mai largă pe malul 

drept ca urmare a deplasării cursului râului Mureş spre sud ca efect al împingerii exercitate 

de afluenţi pe dreapta ce coboară din Munţii Apuseni (râul Arieş). 

Caracteristic acestei zone este terenul aproximativ plan (cu diferenţe de nivel de  

cca 4,00 m de la est spre vest) cu stabilitatea ridicată (fără forme sau urme de alunecare), 

supusă deseori inundării în perioadele de viitură pe cursul râului Mureş şi menţinerea unor  

suprafeţe ca zone mlăştinoase cu vegetaţie caracteristică. 

Din punct de vedere litologic formaţiunile sedimentare sunt alcătuite din depozite 

aluviale cu o stratificaţie încrucişată şi o granoclasare pe verticală: în suprafaţă sedimente 

fine (argiloase - prăfoase - nisipoase) cu grosimi cuprinse între 0,50 -:- 3,00 m, sub care se 

interceptează pachetul aluvionar grosier constituit din nisipuri mari, pietrişuri, bolovănişuri 

cu pietriş şi nisip. 

Caracteristicile reliefale ale acestei zone îmbină câmpia şi dealurile puțin înalte. 

Relieful comunei prezintă o mare variatie de altitudini, de la 170 m in lunca 

Muresului la inaltimi de 660 m varful Gorgan. Relieful este destul de accidentat, cu dealuri 

bine impadurite si văi inguste ce poarta numele satelor ce sunt amplasate pe ele. 

Studiile geotehnice efectuate pe teritoriul comunei Noșlac au pus în evidență 

urmatoarea stratificatie a terenului: 

Sol vegetal cafeniu pe grosimi cuprinse intre 0,30-0,70 cm 

Nisip prafos cu bolovaniș nerulat, tare, cu grosimi cuprinse intre 0,25-1,00 m 

Nisip mic - mare, slab prafos cu pietris mic - mare si bolovanis nerulat, de rau, 

indesat pe grosimi cuprinse intre 0.80-0.90 m, fara a se da limita inferioara. 
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Densitatea materialului din care sunt alcatuite aceste straturi, gradul redus de rulare 

al fractiunilor macrogranulare, precum si dispozitia incrucisata a depozitelor demonstreaza 

origine torentiala. 

Teritoriul administrativ al comunei este situat pe o suprafaţă unde se întrepătrund o 

singură formă de relief, respectiv: 

- zona de câmpie în totalitate aparținută de Câmpia Mureșului. 

Câmpia Mureșului pe care se află comuna Noșlac este o câmpie aluvială recentă în 

care râul cu același nume a depus masiv, procesul de aluvionare fiind stimulat de mișcările 

neotectonice de afundare a vechiului Bazin Pannonic. Câmpia pe care este situat teritoriul 

comunei este o câmpie de divagare pe suprafața căreia vechiul Mureș, ca râu principal, și-a 

despletit albiile, răspândindu-și aluviunile, urmele albiilor fiind evidente. 

Singura apă curgatoare importantă de pe teritoriul comunei este râul Mureș. 

În ultimul secol s-a produs o antropizare a peisajului datorată activităţii economice. 

Puţine locuri mai amintesc de înfăţişarea de odinioară a peisajului, locuri care ar trebui 

conservate şi protejate. Ca urmare a vastelor lucrări de hidroamelioraţii au dispărut 

considerabile terenuri înmlăştinate cu vegetaţia lor caracteristică, s-a redus excesul de 

umiditate din sol şi s-au limitat suprafeţele inundabile. 

 

2.1.2. Solurile 

Potenţialul acestor terenuri este dat de calitatea solurilor şi a suprafeţelor acoperite 

cu culturi agricole. Exceptând solurile aluviale, de luncă, cea mai mare parte a terenurilor 

au ca substrat soluri brune de pădure. Sunt soluri cu o productivitate relativ scăzută, 

deseori afectate de procesele de eroziune, sunt însă prienlice pentru păşunat şi fâneţe. 

Reţeaua de monitorizare a solului şi a vegetaţiei relevă faptul că solurile sunt 

zonale, dintre care cele mai răspândite sunt solurile brune argiloaluviale şi andosolurile cu 

varietăţile de soluri brune acide, luvisoluri albice, pseudogleice şi pseudogleizate, 

cernoziomurile levigate, iar dintre cele intrazonale , solurile hidromorfe de lăcovişte, gleice 

şi pseudogleice. 

În sistemul actual de monitorizare sunt implicaţi doar indicatori fizico-chimici ca 

metale grele, poluanţii organici şi anorganici infiltraţi în sol prin ape de suprafaţă şi 

pluviale. Prin determinarea concentrţiilor acestora se obţine o caracterizare a solurilor, dar 

care necesită completare prin determinarea indicatorilor microbiologici, şi anume a 

prezenţei bacteriene si a activităţii microbiene desfăşurate de acestea. Aceste valori sunt 
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utilizabile complementar indicatorilor fizico-chimici, inclusiv conţinutul de metale grele, 

pentru determinarea efectului sinergic al poluanţilor în sol. 

 

2.1.3. Clima 

 

Clima generală a zonei se încadrează în climat temperat continental, cu nuanţe 

oceanice. 

Comuna Noșlac beneficiază de o climă temperat continentală moderată. Media 

anuală a temperaturii este de 9,6. Umiditatea atmosferica este destul de ridicata. Regimul 

vanturilor se caracterizeaza prin predominanta curentilor din sectorul Centruic, care aduc 

precipitatii primavara si vara. 

Cantitatea anuală a precipitaţiilor variază în jur de 600 mm, din care aproape 

jumătate cade la sfârşitul primăverii şi vara. Precipitaţiile pot oscila între 400 mm în anii 

secetoşi şi peste 1000 mm în cei cu precipiţii abundente.Cantitatea anuală maximă de 

precipitaţii înregistrate a fost de 1045 mm, iar cea minimă de 378,2 mm. 

Regimul vânturilor se caracterizează prin predominanţa curenţilor din sectorul 

vestic și sud- vestic, care aduc precipitaţii primăvara şi toamna. 

Circulaţia maselor de aer dinspre vest şi nord constituie o caracteristică pentru 

această zonă. Circulaţia aerului din vest are o frecvenţă de cca. 20%, iar a celei din nord de 

11%. Vitezele medii anuale se menţin la valori între 3 şi 3,8 m/s 
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2.1.4. Rețeaua hidrografică 

 

Figura 7 – Rețeaua hidrografică a râului Mureș 

Principala apă curgătoare care drenează teritoriul comunei Noşlac este râul Mureş, 

care în dreptul localităţii Copand îşi uneşte apele cu cele ale râului Arieş, în locul la numit 

la Zugău. Râul Mureş intră pe teritoriul administrativ al comunei în partea de nord-est, la o 

altitudine de 270 m, şi părăseşte comuna în apropiere de Ocna Mureş, la o altitudine de 260 

m. Cei 10 m diferenţă de nivel înregistraţi pe o lungime de cca. 10 km, determină o curgere 

lină, şi un curs puternic meandrat, cu predispoziţie la inundaţii în timpul ploilor abundente 

din bazinul său hidrografic. Văile locale îşi au obârşia în culmea principală care separă 

bazinele hidrografice ale Mureşului şi Târnavei Mici.  

 

Apele subterane 

În teritoriul comunei Noşlac apele subterane apar sub diferite forme de acumulare: 

izvoare, pânze captive de apă în depozitele deluviale şi pânze freatice cu nivel liber - în 

zonele de luncă. Se dispun funcţie de elementele geomorfolgice de bază din teritoriul 

comunei. Terasa de luncă dezvoltată pe malul stâng al Mureşului în zona de confluenţă 

Mureş Arieş, foarte bogată în ape subterane. Stratul freatic are grosimi de până la 20 m cu 

nivel hidrostatic condiţionat de oscilaţiile de nivel ale mureşului. Debitele sunt importante, 

până la 5 l/s.m2 cu ape potabile. Terasa superioară (a II-a) în care freaticul apare la circa 8 
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m adâncime. Stratul freatic este înclinat spre Mureş, conţine ape bune calitativ, uşor 

mineralizate cu NaCl. Sunt puţine izvoare, clorurosodice, sărace în debite, majoritatea în 

perioada verii seacă. Depozitele miocene din anticlinalele zonei sunt foarte sărace în ape 

subterane. Totuşi unele izvoare prezente cu debite mici sunt bogate în NaCl datorită 

prezenţei diapirelor.  

 

Izvoarele 

Izvoare cu caracter sezonier îşi pot face apariţia în zonele colinare şi la contactul 

formaţiunilor deluviale cu substratul depozitelor sarmato-pliocene sau la contactul dintre 

formaţiunile în care se acumulează apa subterană (rezultată din circulaţia subterană a 

apelor sau din infiltraţii) cu cele impermeabile.  

 

 

Pânzele captive de apă  

Acestea sunt acumulări de apă subterană alimentate din apele de precipitaţii şi 

infiltrate care pot să apară la suprafaţă în zonele de versant a reliefului colinar din nordul 

teritoriului studiat la contactul terasei cu zona de luncă a râului Mureş. Pânzele de apă 

freatică cu nivel liber, apar în zonele de luncă şi de terasă inferioară, la adâncimi variabile 

şi sunt strâns legate de regimul pluviometric local şi de nivelul hidrostatic al apei râului 

Mureş. Nivelul pânzei freatice măsurat în fântânile din zona de luncă a rîului Arieş este 

situat la adâncimi de 1,50 - 3,00 m. 

 

Lacuri  

Pe teritoriul administrativ al comunei se găsesc câteva lacuri naturale, formate pe 

vechi braţe ale Mureşului astăzi închise. Au dimensiuni variabile, de la câţiva metri pătraţi 

la peste 15 ha, precum Balta Noşlacului (15 ha), situat la nord de Noşlac şi Balta 

Căptălanului (cca. 50 ha) situată la ieşire din Căptălan spre Copand. Alte lacuri de 

dimensiuni mai mici se găsesc în preajma localităţii Noşlac şi la vest de Stâna de Mureş. 

De asemenea râul Mureș produce inundații pe mari suprafețe de teren agricol. 

Constituirea şi evoluţia zonei a fost strâns legată de râul Mureș, care, în afară de 

condiţiile prielnice de aşezare a unei comunităţi umane în preajma lui, a oferit, începând cu 

evul mediu timpuriu, posibilitatea unor intense legături comerciale cu regiunile riverane ale 

acestei ape, a favorizat practicarea morăritului, pescuitului, etc. 
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Datorită pantelor cu înclinaţie redusă ale reliefului din zonă,  Mureșul a creat 

numeroase braţe şi meandre, (înainte de 1777, în perimetru existau 25 de meandre în aval 

şi 14 în amonte. După lucrările de regularizare efectuate în 1777, în zonă numărul de 

meandre s-a redus la 5 în amonte şi 9 în aval, lungimea cursului Mureșului în hotar având 

36,5 km . 

Panta relativ redusă (0,2-0,5 la mie) favorizează un curs liniştit (0,4-0,9 m/s). 

Temperatura medie a apei este de obicei cu 3-4°C mai ridicată decât a aerului. 

astfel în timpul iernii nu coboară sub 0°C. Fenomenele de îngheţ ce apar pe Mureș în zonă 

pot forma un pod de gheaţă cu durata maximă de 28 zile. 
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2.1.5. Flora şi Fauna 

 

Vegetaţia naturală a Câmpiei Mureșului constituie pădurile de foioase (75%), 

pajiştile naturale şi formaţiuni vegetale specifice mlaştinilor. În urma impactului antropic 

puternic, vegetaţia naturală însă a fost profund modificată, astfel s-au răspândit habitatele 

ruderale, culturile de cereale şi livezile, iar în urma îndiguirii albiei s-au eliminat pădurile 

de luncă. În urma acestui proces s-a instalat o serie de specii de plante alohtone invazive, 

fenomen general în cazul râurilor regulate mari şi medii din zonele de câmpie. Fauna 

naturală din Câmpia Mureșului este reprezentată de fauna pădurilor de stejar, de asemenea 

şi de fauna luncilor şi mlaştinilor. Dintre speciile cele mai valoroase din zonă se pot 

menţiona eretele sur (Circus pygargus), buhaiul de baltă (Botaurus stellaris), barza albă 

(Ciconia ciconia) şi barza neagră (Ciconia nigra). 

Vegetația este în strânsă legătură cu condițiile de climă, relief și natura solului. 

În zona comunei Noșlac predomină foioasele. Vegetaţia zonală include trei etaje 

caracteistice pădurilor de foioase din zonele de deal-podiş: etajul fagului, etajul gorunului 

şi etajul stejarului, la interferenţa dintre acestea situându-se păduri de amestec. Ca esențe 

lemnoase principale amintim: fagul, carpenul, frasinul, stejarul, arțarul etc. Coniferele sunt 

foarte putin răspândite. 

Flora erbacee este constituita mai ales din iarba, paius, trifoi, toporasi etc. 

 

Imagine 2 – Flora erbacee 

Pajiștile sunt formate din graminee si leguminoase. 

Plantele cultivate cele mai obișnuite sunt: porumbul, grâul, cartoful și secara. 

Fauna este în stransă legatură cu factorii climatici, relieful, solul și vegetația. 
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Cele mai răspândite animale sălbatice sunt: lupul, iepurele, mistrețul, vulpea, 

veverița, dihorul, rozătoarele mici, șoarecele de câmp, ariciul, reptile și diverse păsări ca 

ciocănitoarea, gaița, pițigoiul, cioara, coțofana, cucul, vrabiile etc. 

Dintre animalele domestice cele mai răspândite sunt: bovinele, ovinele, porcinele și 

păsarile. 

 

Imagine 3 – Vegetația de pe malul Mureșului 

 

Imagine 4 – Pădure din Lunca Mureșului 
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3. Populația și forța de muncă 

 

3.1. Populația comunei Noșlac 

 

Conform recensământului efectuat în 2011 populația comunei Noșlac se ridică la 

1661 locuitori, în creștere față de 2007, când se înregistraseră 1843 de locuitori, în scădere 

față de recensământul anterior din 2002 cand se înregistrasera 2035 locuitori.  Majoritatea 

locuitorilor sunt români (77,3%). Pentru 4,75% din populație, apartenența etnică nu este 

cunoscută. Principalele minorități sunt cele de maghiari (13,84%), rromi (4,09% ).  Din 

punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (78,68%), dar există și 

minorități de reformați (13,36%) și penticostali (1,92%). Pentru 5,91% din populație, nu 

este cunoscută apartenența confesională. 

 

 

Grafic nr. 3 - Componența etnică și confesională 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Recens%C4%83m%C3%A2ntul_popula%C8%9Biei_din_2011_(Rom%C3%A2nia)
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Pe baza statisticilor, numărul locuitorilor între 2002 şi 2011 a suferit o scădere 

semnificativă, în 2002 numărul locuitorilor fiind  2035  în 2011 aproximativ 1661.  

Conform datelor statistice din 2011, componenţa etnică a comunei arată în felul 

următor: 

Comună Locuitori Români Maghiari Rromi Evrei Altă 

etnie 

Noșlac 1661 1284 230 68 14 64 

Tabel nr. 2 – Componența etnică din 2011 

 

La recensământul din 2011, populaţia comunei Noşlac avea o structură demografică 

echilibrată, respectiv 821 femei la 840 bărbaţi, o pondere a femeilor de 49,4%. Raportul 

între sexe variază în funcţie de grupa de vârstă, respectiv excedent masculin între 0-64 ani 

şi populaţie excedentar feminină la grupa de vârstă peste 65 ani, excedent datorat 

supramortalităţii masculine, a speranţei de viaţă mai mare a femeilor şi a pierderilor 

efectivelor de bărbaţi în timpul celor două războaie mondiale, diferenţa fiind de 82 femei 

raportat la bărbaţii de aceeaşi vârstă. 

Populaţia stabilă pe grupe de vârstă la recensământul din 2011: 

Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă permite evaluarea nivelului de 

îmbătrânire a populaţiei. Conform clasificării folosite de Institutul Naţional de Statistică, 

populaţia tânără sa considerat între 0-14 ani, cea adultă între 15-64 ani şi cea îmbătrânită, 

peste 65 ani. Dacă urmărim structura pe grupe de vârstă în 2011 şi 2002 observăm 

diminuarea efectivului de pesoane la toate grupele de vârstă. Procesul de scădere a 

efectivului populaţiei prin spor natural negativ este dublat de schimbări importante în 

structura pe vârste a populaţiei. Aceste modificări au consecinţe importante în plan social 

şi economic, respectiv în asigurarea cu servicii sociale şi cu resurse de muncă pentru piaţa 

economică locală. Astfel, între 2002 şi 2011 ponderea populaţiei tinere, 0-14 ani s-a redus 

de la 16% la 14%, ca urmare directă a scăderii fertilităţii după 1990, când în România a 

fost liberalizat avortul. În cifre absolute, scăderea efectivului de populaţie tânără este de 

103 persoane, respectiv cu 30%, ceea ce aduce în prim plan problema înlocuirii 

generaţiilor. Efectivele reduse de populaţie născute după 1990 cu un comportament 

reproductiv modern şi caracterizate de o mai mare determinare spre migraţie în contextul 

liberei circulaţii a persoanelor vor avea o contribuţie demografică scăzută faţă de 

generaţiile anterioare. În cei 9 ani ai perioadei intercenzitare, populaţia cu vârsta peste 65 

ani s-a diminuat cu 58 persoane. 
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Grafic nr. 4 – Populația stabilă pe grupe de vârstă 

 

În ultimii 9 ani, efectivul populaţiei comunei Noşlac a scăzut de la 2035 locuitori în 

anul 2002 la 1661 locuitori ca în 2011 la Recensământ această cifră să fie corectată cu 

datele din teren. Dacă ne raportăm la datele intercenzitare, rezultă că populaţia a scăzut de 

la 2035 locuitori în 2002 la 1661 în 2011, o diminuare cu 374 persoane (-18,3%), respectiv 

cu ~41 locuitori pe an. 

Din punct de vedere demografic , localitățile au evoluat diferit , cele maia tractvie 

fiind cele aflate în proximitatea orașului Ocna Mureș (Găbud...) 

 2002 2011 2002-2011 % 

Noșlac 918 749 -169 -18,4% 

Căptălan 378 302 -76 -20,1% 

Copand 197 155 -42 -21,3% 

Găbud 271 258 -13 -4,8% 

Stâna de Mureș 255 187 -68 -26,7% 

Valea Ciucului 16 10 -6 -37,5% 

Comuna Noșlac 2035 1661 -374 -18,4% 

Sursa: Direcția Regională de Statistică Alba 
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Grafic 5 – Direcția regională de statistică 2011 

 

Starea de sănătate a populației și situația sanitară 

 

Starea de sănătate a populaţiei este acceptabilă datorită profesionalismului şi 

pregătirii bune a cadrelor medicale din comună. În ceea ce priveşte infrastructura 

instituţiilor de sănătate, clădirea dispernsarului medical din Noșlac a fost recent 

revenovată, dar este necesară reabilitarea punctelor sanitare din celelalte localități. 

Pentru evitarea problemelor de sănătate, ar fi necesară crearea unui birou de 

consiliere, cu specialişti în psihologie şi asistenţă socială, care ar oferi educaţie sanitară 

pentru adulţi şi copii, promovând un mod de viaţă mai sănătos. În cabinetele medicale şi în 

cabinetul stomatologic din comună lucrează 2 medici, 1 medic veterinar şi 3 asistenţi. 

 

 

1
 Datele privind populația comunei Noșlac la recensământul din 2011, prezentate în 

cuprinsul Strategiei de dezvoltare durabilă 2021-2027, sunt preluate de pe website 

statistici.insse.ro  

Populația stabilă pe vârste și sexe în anul 2020 este de 1661 se prezintă astfel: 
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Grupa de vârstă Număr locuitori 

M F 

0-14 ani 188 156 

15-59 ani 594 484 

60+ ani 266 347 

 

Tabel nr. 3 – Structura populației pe vârste și sexe 

 

Grafic nr. 5 – Structura populației pe vârste și sexe 

 

Din datele înregistrate la recensământul din 2011, s-a putut evidenția următoarea 

situație privind confesiunile religioase din comuna Noșlac : 

 

Tabel nr. 4 – Structura populației în funcție de etnie 

0-14 ani

15-59 ani

60+ ani

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

M F

 

Nr. crt. 

 

Confesiune religioasă 

 

Număr locuitori 

1. Ortodoxă 1290 

2. Reformați 222 

3. Penticostali 32 

4. Necunoscută 78 

5. Altă religie 39 
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Grafic nr. 6 – Structura populației în funcție de etnie 

 

În perspectivă, evoluţia populaţiei trebuie proiectată ţinând seama de mai mulţi 

factori decisivi în stabilirea nivelului de evoluţie. 

O serie de factori de „atractivitate‖ sporită pentru creşterea economică - agricultura, 

mica industrie, serviciile, turismul etc. - vor juca un rol însemnat în echilibrarea structurilor 

demo- economice. 

 

Potenţialul de dezvoltare economică a comunei poate atrage în perspectivă un 

număr de  locuitori spre o uşoară tendinţă de creştere, datorită dorinţei de migraţie din 

municipiu spre mediul rural , datorită apropierii comunei de drumul naţional şi legătura 

facilă cu municipiul Aiud, datorită posibilităţii extinderii intravilanelor satelor 

aparținătoare comunei, facilităţi pentru construire (realizarea infrastructurii tehnico-

edilitare), creşterea numărului de gospodării, oportunităţi privind dezvoltarea mediului de 

afaceri cu activităţi locale. 
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Grafic nr. 7 – Forța de muncă pe domenii de activitate 

 

4.Infrastructura serviciilor de educație și sociale 

 

4.1. Educație 

 

În comună funcţionează o şcoală cu clasele 1-8. În grădiniţa din Noșlac copiii sunt 

educaţi în trei grupe separate: mică, mijlocie şi mare, în celelalte localitați aparținătoare 

comunei, datorită numărului mic de copii înscrişi, există o singură grupă mixtă, cu o 

singură educatoare. 

Numărul copiilor din unitatea școlară este de 160 repartizați în felul următor : 

• 47 de copii preșcolari 

• 113 în învățământul primar: 

- 40 de elevi în unitatea subordonată (clasele II-a și a IV-a funcționând ca și clasă 

simultană, celălalte clase fiind independente ) 

Procentul elevilor care trec la nivelul liceal sau în școli profesionale de învățământ 

este de 86,66 %, dar la studii postliceale sau universitare ajung să frecventeze doar 2,3 %. 
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Școala din Noșlac dispune de 8 săli de clasă într-un corp de clădire, un laborator de 

informatică cu 8 calculatoare conectate la internet; un CDI, cu proiector, trei calculatoare; 

o bibliotecă, un secretariat, o direcțiune și grupuri sanitare, toate renovate recent, prin 

proiect european. 

Dotarea școlii cu resurse educaționale este bună: are 8  calculatoare în laborator, o 

varietate de materiale didactice în CDI, de care cadrele didactice pot dispune ori de câte ori 

au nevoie (jucării, planșe didactice, cărți metodice, videoproiector, aparat de infoliat, 

xerox, imprimantă, resurse potrivite pentru fiecare disciplină ). 

În fiecare instituţie lucrează cadre didactice cu diplomă, în momentul de faţă nu 

sunt profesori suplinitori. Numărul mare al profesorilor navetişti creează probleme mari în 

ceea ce priveşte educarea corectă a copiilor. 

Cadrele didactice din comună participă la cursuri de perfecţionare, organizate de 

ISJ, CCD, precum şi la continuarea studiilor la Universitatea din Alba Iulia, respectiv 

Universitatea Vasile Goldiş din Arad. 

Primăria se implică în asigurarea condiţiilor de desfăşurare a cursurilor prin 

asigurarea igienizării la timp a sălilor de clasă şi prin asigurarea combustibilului necesar pe 

timpul iernii. 

Infrastructura învăţământului comunei poate fi evaluată ca fiind acceptabilă, luând 

în considerare faptul că educaţia din grădiniţe şi şcolile primare sunt accesibile aproape în 

fiecare localitate şi se oferă posibilitatea accesului la  învăţământul de 8 clase.  

 

În anul 2014 a avut loc o reabilitate totală a școlii, finanțată din proiect european și 

parțial de primăria comunei. Recepția s-a desfășurat la sfârșitul lunii mai, 2014, dar 

activitatea s-a reînceput, doar din septembrie. 

În şcoala din Noșlac este amenajat WC interior, şcoala dispune de sală şi teren de 

sport în curs de amenajare. Şcoala Noșlac este compusă dintr-un corp de clădire. Clădirea 

în care funcţionează grădiniţa este separată de şcoală si are două săli de grupă şi WC 

interior amenajat.  

 

 

Şcoală 
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Imagine 5 - Centrul şcolar din Noșlac 

 

Se poate observa o preocupare pentru elevii din satele mai mici, din localităţile 

mici, de a crește şansele de a-şi continua studiile, dintre ei un procent încă mic ajung în 

învăţământul superior. Cauzele acestui proces trebuie căutate atât în procesele sociale cât şi 

în procesele economice, respectiv în nivelul învăţământului din şcolile din aceste localităţi.  

În participarea la procesul educaţional din cadrul învăţământului public sunt 

defavorizaţi în mod deosebit copii din familii nevoiașe. Nivelul scăzut de trai şi veniturile 

mici în cazul populaţiei au efect şi asupra condiţiilor de prezenţă la şcoală şi a frecventării 

orelor. Rezultatul este scăderea numărului şi slaba participare la educaţie a acestora, 

procentul fiind încă scăzut.  

Deoarece unul dintre cele mai importante criterii la nivelul ţării este ca programa de 

învăţământ să se alinieze la cerinţele pieţei forţei de muncă şi punerea bazei pentru 

învăţarea pe parcursul întregii vieţi, competenţele asigurate de învăţământul general şi 

abilităţile de bază obţinute corespund cerinţelor. 

Tinerii pot urma studiile liceale şi universitare în municipiul Aiud si Ocna Mureș, în 

comună pregătirea de specialitate, respectiv sistemul de formare profesională pentru adulţi 
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încă nu functionează. Există în continuare o preocupare pentru instituţiile de cercetare şi 

dezvoltare, respectiv instituţiile care ajută la elaborarea şi preluarea tehnologiilor moderne.  

În comuna Noșlac există 1 Școală Gimnazială cu Clasele I-VIII și 1 Grădiniță. 

Din totalul populatiei de 10 ani si peste, 32.82% din populatie a absolvit o forma de 

invatamant, superior de lunga durata (2.21%), superior de scurta durata (0.18%), postliceal 

sau de maistri (1.20%), liceal (16.98%) sau profesional si de ucenici (12.25%). Restul de 

67.18% reprezintă persoane cu studii gimnaziale (36.64%), primare (24.21%), fără studii 

(6.28%) și cu școala nedeclarată (0.06%).  

 

4.2. Sănătate și servicii sociale 

În comuna Noșlac există: 

 1 grădiniță 

 1 dispensar  

 1 farmacie 

 1 cabinete medici de familie 

Serviciul de asistență socială din cadrul Primăriei Noșlac are în subordine 3 cadre 

medicale. 

Domeniul de intervenție : Reintegrarea grupurilor dezavantajate pe piața muncii 

Activarea economică a populaţiei presupune îmbunătăţirea posibilităţilor de 

angajare a şomerilor, a persoanelor inactive şi a grupurilor dezavantajate, ceea ce ar 

implica atât educarea, cultivarea acestor persoane, cât şi dezvoltarea dorinţei de muncă şi 

îmbunătăţirea posibilităţilor de integrare socială. 

Serviciile de angajare trebuie extinse treptat pentru şomeri şi pentru celelalte 

persoane apte pentru muncă, care beneficiază de servicii sociale datorită veniturilor 

insuficiente.  Aceste nevoi sociale şi de angajare pot fi satisfăcute cu ajutorul unui sistem 

de servicii sociale integrate. Modernizarea serviciilor sociale presupune asigurarea unor 

servicii care ajută la îmbunătăţirea posibilităţilor de angajare a persoanelor defavorizate.  

Datorită faptului că aceste persoane sunt în contact sau pot fi găsite mai mult prin 

instituţiile de servicii sociale decât prin instituţiile forţei de muncă, programele care ar 

asigura integrarea şi educarea acestor persoane trebuie organizate de către instituţiile 

sociale. 

În cadrul populaţiei, numărul minorilor creşte iar numărul persoanelor apte pentru 

muncă scade (tendinţă ce în viitor va fi şi mai accentuată), astfel că aceste procese de 
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integrare nu mai  pot fi amânate. Serviciile de reabilitare vor fi dezvoltate treptat, 

concentrându-se nu numai pe populaţia în vârstă, ci şi pe populaţia activă. 

Infrastructura de drumuri 

Comuna Noşlac se găseşte în afara principalelor magistrale de transport care străbat 

regiunea, dar în imediata apropiere a lor, la cca. 7 km, cu posibilităţi de acces atât la 

reţeaua de transport auto cât şi la cea feroviară. Principala magistrală auro care trece prin 

zonă, fără a inzersecta teritoriul administrative deste DN 1 (E 81), unde locuitorii comunei 

au acces prin intermediul DJ 107 G şi 107 D. 

 De asemenea pe aici va trece autostrada Sebeş – Turda (A 10), care face legătura 

între Autostrada A 1 (BucureştiNădlag), prin nodul de circulaţie Sebeş şi autostrada 

Transilvania (A3), prin nodul de circulaţie Turda. 

 Teritoriul administrativ al comunei Noşlac are acces direct la această autostradă 

prin intermediul DJ 107 G; şi a DJ 107 D (Târnăveni:MS – Adămuş:MS – Crăieşti:MS - 

Ocna Mureş:AB – Unirea:AB), prin nodul rutier Unirea. Dacă proiectul A 3 se va menţine 

neschimbat, comuna Noşlac va avea acces şi la această autostradă prin intermediul DJ 107 

G şi nodul rutier Luduş.  

Pe plan local DJ 107 G asigură legătura între 5 din cele 6 localităţi ale comunei, 

respectiv Noşlac, Căptălan, Copand, Stâna de Mureş şi Găbud, localităţi pe care le 

traversează. De asemenea, permite accesul spre alte centre comunale din împrejurimi, 

precum: Aţintiş, comuna cu acela-şi nume din jud. Mureş, iar prin intermediul DJ 107 D şi 

107 E cu centrele comunale: Unirea, Hopârta şi Fărău din jud. Alba 

Reţeaua rutieră a comunei Noşlac însumează la nivelul anului 2014 o lungime 

totală de 24,6 km, structurată astfel: 

 drumuri judeţene 15,3 km ; 

 drumuri comunale 9,3 km; 

Infrastructura de drumuri este de destul de dezvoltată în comună, străzile principale, 

drumurile judeţene DJ 107 D și DJ 107 G sunt în stare bună. Este necesară asfaltarea 

drumurilor secundare din comună, a drumurilor vicinale, mai ales în localităţile aşezate la 

o distanţă mai mare de drumul judeţean. Pentru siguranţa pietonilor este necesară 

reabilitarea trotuarelor. 

Drum pentru biciclişti nu există în comună. Pe teritoriul administrativ al comunei 

Noşlac nu există infrastructură feroviară, dar aceasta are acces la calea ferată prin Halta 

CFR Unirea II şi Gara CFR – Războieni Cetate. Accesul spre aceste două gări se face pe 

drumurile judeţene DJ 107 G, 107 D şi 107 F. 
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Alte drumuri  

Alături de aceste elemente infrastructura de transport locală mai cuprinde drumurile 

foresatiere şi agricole, iar în intravilan reţeaua stradală. 

Drumuri forestiere. Exploatările forestiere în zonă sunt relativ slab dezvoltate, 

datorită suprafeţelor limitate de pădure.  

Dumuri agricole şi vicinale. Aceste drumuri sunt mai bine aspectate, ele asigurând 

accesul localnicilor spre trupurile de teren aflate în extravilan, pentru diferite acivităţi 

agricole. 

Până astăzi au fost reabilitate/modernizate sau se găsesc în fază de execuţie peste 9 

km drumuri agricole, dintre care se remarcă drumul Noşlac – Valea Căptălanului şi cel de 

pe malul Mureşului. 

 

Alte elemente ale infrastructurii pentru circulaţie 

La nivelul teritoriului administrativ al comunei Noşlac acest tip de infrastructură 

este reprezentată prin podurile principale, amenajate peste principalele cursuri de apă pe 

care DJ 107 G le traversează şi un număr de poduri secundare amenajate în cadrul 

localităţiilor peste cursurile de apă.  

 

Podurile principale:  

Ţinând seama de dimensiunea cursurilor de apă peste care sunt construite (bazin 

hidrografic, debite etc.) aceste poduri sunt de dimensiuni mici, excepţie făcând podul peste 

Valea Şomoghiului (Fărăului), a cărui deschidere este mai mare, toate celălalte sunt de 

dimensiuni reduse, uneori insuficiente pentru a face faţă căderilor abundente de 

precipitaţii. Aceste poduri sunt amenajate peste: 

 în aval de Noşlac – peste Valea Şomoghiului; 

 în amonte de Noşlac, peste un pârâu local ce vine dinspre delul Pleaşa; 

 în amonte de Căptălan, peste Valea Căptălanului  

 pe teritoriul satului Stâna de Mureş, peste Valea Ciuciului; 

 pe cursul superior al văii Găbudului, în intravilanul satului cu acela-şi nume. 
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Imagine 6 – Exemplu podeț 

Podeţele  

 

Un număr de podeţe se găsesc la nivelul drumului judeţean şi a drumurilor 

comunale recent reabilitate, pentru protecţia rigolelor la racordarea unor drumuri secundare 

sau pentru asigurarea tranversării unor ogaşe, pâraie, canale şi torenţi de versant. Datorită 

sub-dimensionării lor, unele dintre acestea au fost colmatate cu aluviuni şi resturi vegetale, 

fenomen deseori întâlnit la nivelul drumurilor comunale sau forestiere. De asemenea 

protecţia rigolelor la intrarea din drum în curte este asigurată de prin podeţe amenajate 

pentru fiecare gospodărie. 

 

Alimentare cu apă potabilă  

Sistem centralizat de alimentare cu apă; pentru Noșlac și Căptălan sistem zonal de 

alimentare cu apă  -sursa Valea Sebeșului, firul I, iar satele Copand, Stâna de Mureș și 

Găbud sunt alimentate din surse locale de adâncime (puțuri forate). 

În toate satele din comună, mai puțin în locul numit ‖Valea Ciuciului‖. Lungimea 

rețelelor este de  

 Noșlac – 15,2 km 

 Căptălan – 4520 ml 

 Copand – 2750 ml 

 Stâna de Mureș și Găbud – 12459 ml 
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Canalizare 

Asiguratorul serviciului este Asociația Apa CTTA Alba. Proporţia conectării în 

aceste localităţi este 75-80%.  

În celelalte localități nu există rețea de apă potabilă, dar se încearcă găsirea unor 

surse de finanţare pentru investiţie. 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile în comuna Noșlac 

este 15,2 km  

Numărul de locuitori deserviți este de 750 Branșamente de apă potabilă. 

În satele Noşlac şi Căptălan s-a executat reţea de canalizare şi Staţia de epurare.  

Prin Măsura 322 / sesiunea 1 iunie - iulie 2009 (FEADR) s-a aprobat finanţarea 

unui proiect integrat pentru comuna Noşlac, având următoarele componente:  Reţea de 

canalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatile Noşlac şi Căptălan, proiect finanţat 

prin Fondul pentru Mediu, în valoare de 1,5 milioane euro.  extindere reţea apă în satul 

Căptălan,  Modernizare infrastructură rutieră în comuna Noşlac,  Reabilitare cămin 

cultural în localitatea Noșlac,  Înfiinţarea unui centru de ingrijire şi asistenţă -"Renaşterea 

Speranţei" pentru 20 de persoane cu dizabilităţi în localitatea Noşlac, comuna Noşlac. În 

prezent o parte din aceste proiecte au fost finalizete, inclusiv reţeaua stradală de canalizare 

pentru Noşlac şi Căptălan şi Staţia de epurare. Dar racordarea populaţiei la acest sistem 

încă nu s-a realizat din motive administrative, urmând ca în cel mai scurt timp să se treacă 

şi la această fază. 

Satele Copand, Stâna de Mureş şi Găbud nu dispun în prezent de reţea proprie de 

canalizare, motiv pentru care o parte din apele menajere ajung în emergenţii din zonă sau 

se infiltrează în sol, periclitând pânza freatică. În perioada următoare se caută oportunități 

de accesare a unor fonduri în vederea realizării rețelei de canalizare  în toate localitățile 

aparținătoare comunei Noșlac.  

 

Reţea de gaz 

Satele comunei Noşlac sunt conectate la sistemul naţional de alimentare cu gaze 

naturale . O parte dintre locuitorii comunei, care nu sunt conectaţi la reţeaua de gaze 

naturale îşi asigură confortul caloric în perioadele reci ale anului în mod clasic, prin 

folosirea combustibililor solizi, în principal lemnul. Există studiu de fezabilitate şi proiect 

tehnic pentru introducerea gazului metan în localităţile comunei, dar în momentul de faţă 

nu există fonduri suficiente pentru execuţie. 
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Sistemul local de alimentare cu gaze naturale a comunei Noşlac, în valoare de 

585,701.00 lei, realizat în 2001, este compus din:  racordul la Magistrala Aţintiş – 

Copand, în lungime de 9,3 km;  staţia de reglaj (SRM), prevăzută cu contor şi accesorii; şi 

 reţeaua de distribuţie spre consumatorii finali, în lungime de 33,4 km. majoritatea 

gospodariilor fiind racordate la această reţea. Cei mai mulţi dintre locuitorii racordaţi 

utilizează gazele naturale atât pentru nevoile bucătăriei cât şi pentru încălzire. Instituţiile 

administrative, cele culturale şi de învăţământ îşi asigură confortul termic necesar cu 

ajutorul centralelor termice pe gaz. O parte dintre locuitorii comunei, care nu sunt conectaţi 

la reţeaua de gaze naturale îşi asigură confortul caloric în perioadele reci ale anului în mod 

clasic, prin folosirea combustibililor solizi, în principal lemnul. În acest sens primăria 

asigură anual extragerea şi valorificarea a cca. 50 mc de lemn pentru populaţiei. 

 

 

4.2.1. Alimentarea cu energie electrică 

 

În plan macroenergetic subliniem faptul că teritoriul administrativ al comunei 

Noşlac este străbătut de Magistrala electrică, LEA 220 kV, Iernut – Câmpia Turzii. Traseul 

acesteia trece pe la sud de localitatea Ocna Mureş, intrând pe teritoriul UAT Noşlac pe la 

sud de localitatea omonimă şi Stâna de Mureş, ocolind prin partea nordică cătunul Valea 

Căptălanului şi satele Copand Valea Ciuciului şi Găbud, pentru a trece pe teritoriul 

judeţului vecin, Mureş, la vest de localitatea Gheja. 

Pe plan local alimentarea cu energie electrică a comunei Noşlac se realizează de la 

sistemul energetic naţional, prin intermediul staţiei trafo 110/20 kV de la Ocna Mureş, 

printr-o linie LEA 20 kV, care străbate teritoriul administrativ şi la care este branşat 

sistemul local de alimentare cu energie electrică, prin intermediul unor transformatoare 

locale, care asigură tensiunea necesară de 220 V. 

Reţeaua locală de alimentare cu energie electrică necesită lucrări de modernizare, 

prin înlocuirea stâlpilor din lemn cu stâlpi din beton. Iluminatul stradal este funcţional pe 

toate străzile din toate satele comunei. 
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Reţele de distribuţie de înaltă tensiune 

 Teritoriul comunei este traversat si de linia dublă electrificată Iernut – 

Câmpia Turzii. 

 Comuna Noșlac este deservită de linii de înaltă tensiune de 110 kV, în 

totalitate aeriene. 

 Toate staţiile au caracter mixt. 

 

Reţele de joasă tensiune 

În Comuna Noșlac, consumatorii casnici şi sociali, micii consumatori dispersaţi 

sunt alimentaţi cu energie electrică din posturile de transformare existente prin reţele de 

joasă tensiune. Lungimea totală a reţelelor de joasă tensiune este de 451 km din care LES 

297 km, iar 154 km LEA. Reţelele de joasă tensiune sunt buclate, intenţia fiind de trecere 

la o configuraţie radială. 

În anul 2020 au fost montate: 2 posturi de 63 kVA , 2 posturi de 100 kVA, 1 post 

de 160 kVA, 2 posturi de 250 kVA, 1 post de 1000 kVA. 

Consumul total de energie electrică pe anul 2020 a fost de 381.940,75 MWh. Nu se 

constată o creştere spectaculoasă a consumului de putere în nici o staţie de transformare. 

 

Iluminatul public 

 Iluminatul public este asigurat în toate localităţile comunei, proporţia ariei 

conectate la reţeaua de curent electric este 100%. Vechimea reţelei era de 20 ani, fapt 

pentru care a fost înlocuită și reinnoită în perioada 2017 – 2018 cu rețea de iluminare tip 

LED. 

Alimentarea şi distribuţia cu energie electrică a reţelelor electrice aeriene şi 

subterane de iluminat public stradal a fost scoasă din posturile de transformare şi introdusă 

în Blocuri de Măsură şi Protecţie pentru Instalaţii de Iluminat Public. Alimentarea cu 

energie electrică a reţelelor de iluminat public se va face din posturile de transformare de 

reţea, în schemă radială. 
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Disfuncţionalităţi 

  Întrucât localitățile se dezvoltă intens, zonă în care nu exista nicio staţie de 

transformare, distribuitoarele din staţiile existente devin foarte lungi, iar pierderile au 

crescut din această cauză. 

Pe fiecare distribuitor se găsesc foarte multe posturi de transformare, iar orice 

incident pe cablu afectează toate posturile de pe acel distribuitor şi preluarea 

consumatorilor pe perioada remedierii defecţiunilor nu asigură calitatea energiei electrice 

la standardele de performanţă solicitate. 

4.2.2. Telefonie, televiziune, internet 

Din punct de vedere al telecomunicațiilor, comuna Noșlac este deservită de marii 

operatori de telefonie:  DIGI / RCS&RDS (cablu în extravilan și pe  stâlpii din localitate) și 

TELEKOM (rețea prin cablu). 

Serviciile furnizate de aceștia sunt: telefonie fixă, telefonie mobilă, televiziune și 

internet. 

4.2.3. Gospodărie locală și salubrizare 

Comuna Noșlac are delegat serviciul public de salubrizare, prin operatorul 

ADI DESEURI și operatorul de salubritate SALUBRIS ALBA, Asociația Rer Vest 

SA care deţine licenţă ca operator de salubritate pentru colectarea și transportul deșeurilor. 

Operatorul ridică deşeurile de la persoanele fizice şi juridice. 

Cu privire la gospodăria locală, măturatul stradal, întreţinerea zonelor verzi 

(toaletare arbori, tuns iarba, tuns garduri vii, etc), a trotuarelor şi arterelor de circulaţie 

auto, (reparaţii, deszăpezire) se fac de Servicul Patrimoniul Local. 

În perspectiva modernizării parcului auto al Serviciului Patrimonial Local se 

doreşte achiziţionarea unor utilaje noi, performante, cu consum mai redus de combustibil şi 

mai puţin poluante. 

Piaţa comunei se află în administrarea primăriei. 

 

5. Activitatea economică 

 

Dezvoltarea comunei Noșlac este influenţată în mare măsură de producţia ei 

economică, competitivitatea ei, deschiderea ei faţă de inovare, de noutăţi, capacitatea de a 

se adapta la mediul schimbător. În scopul atingerii obiectivelor definite în strategie, mai 

multe procese trebuie să aibă loc simultan şi cu succes. Dacă unul dintre aceste procese 

eşuează, atingeriea scopului de bază ajunge sub semnul întrebării.  
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 Cheia dezvoltării comunei Noșlac constă în efectul de activizare a economiei 

oraşului Aiud și implicit Alba Iulia. Actorii economici ai comunei trebuie să devină 

capabili de a folosi aceste posibilităţi.  

Una dintre preocuparile economiei locale este rata mare a şomajului. Nivelul scăzut 

al ocupării forţelor de muncă şi rata populaţiei inactive este foarte mare. Aceste date 

înseamnă că veniturile domestice sunt destul de scăzute, astfel nivelul de consum al 

populaţiei este, la fel, scăzut. Deci, cererea pentru produsele şi serviciile locale este de 

asemenea mică, şi limitează într-o mare măsură posibilităţile de dezvoltare ale 

producătorilor şi prestatorilor locali. În cazul lipsei de creştere a ratei de ocupare a forţelor 

de muncă, efectele pozitive ale dezvoltării economiei nu se simt la nivelul populaţiei, şi 

astfel inegalităţile sociale pot deveni şi mai accentuate.  

Succesul economic al comunei se poate atinge numai în urma întăririi 

parteneriatului, a cooperării mai strânse între actorii locali. Succesele individuale devin 

sustenabile pe termen lung numai în condiţia în care ele sunt integrate într-o dezvoltare mai 

generală şi cu eficienţă mai extinsă.  

Succesul schimbării economice depinde de sustenabilitatea sa pe termen lung, de 

evitarea conflictelor interne, de pregătirea actorilor pentru schimbările ciclice ale pieţei. 

Succesul poate fi atins numai în cazul în care preţul lui poate fi plătit din punct de vedere 

social şi al mediului.  

Creşterea nivelului de ocupare a forţei de muncă - după experienţele naţionale şi 

internaţionale – se aşteaptă din partea sferei întreprinderilor mici şi mijlocii. Fără întărirea 

sectorului IMM nici dezvoltarea economică a regiunii, nici efectele extinse pe întregul 

teritoriu al regiunii nu se va realiza. În cadrul IMM-urilor un rol important au 

întreprinderile care produc valoare adăugată şi care se ocupă cu activităţi tradiţionale, 

deoarece aceste întreprinderi au cele mai mari perspective. Luarea în considerare a 

criteriilor ecologice în procesul de schimbare (şi de stimulare) a structurii economice 

asigură sustenabilitatea creşterii economice bazată pe schimbare de structură.   

Economia comunei s-a dezvoltat în ultimele decenii: nivelul prelucrării bunurilor 

produse în comună nu a crescut, valoarea adăugată s-a limitat. Dacă acest proces poate fi 

oprit, valoarea produsă în comună va creşte, perspectivele întreprinderilor şi situaţia 

populaţiei locale se vor îmbunătăţi. 

Receptivitatea IMM-urilor din comună faţă de inovaţie şi noutăţi este limitată.  

Majoritatea inovaţiilor care apar pe pieţele internaţionale şi ar putea fi aplicate nici nu 

ajung la întreprinzători, cunoştinţele conducătorilor şi ale managementului în cele mai 
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multe cazuri sunt insuficiente pentru introducerea noutăţilor. Prin crearea condiţiilor de 

bază şi prin creşterea nivelului de cunoştinţe al întreprinzătorilor se extinde cercul acelora 

care se adaptează în mod flexibil la condiţiile schimbătoare ale pieţei, care pătrund pe 

pieţele externe şi devin angajatori stabili.  

 

În comună numărul înfiinţărilor de întreprinderi este in creștere, dar actualmente nu 

este asigurat pentru ei cadrul incubator. Astfel, multe idei promiţătoare pot fi realizate, 

startul mai multor firme cu perspectivă este condamnat. Prin amplificarea cadrelor 

incubatoare, mai multe firme care acum se înfiinţează pot să se consolideze pe piaţă, pot să 

devină elementul stabil al economiei.     

Instrumentul – astăzi numai marginal folosit – al sustenabilităţii şi al obţinerii unui 

avantaj durabil în domeniu faţă de competiţie este utilizarea timpurie a tehnologiilor care 

ocrotesc mediul. Prin introducerea acestora – pe lângă creşterea temporară a nivelului de 

costuri – se poate atinge o îmbunătăţire durabilă a competitivităţii, şi în acelaşi timp se 

poate micşora şi presiunea asupra mediului, îmbunătăţind calitatea vieţii populaţiei.  

Prezenţa informaticii în sfera întreprinzătorilor este redusă. Extinderea cadrelor 

infrastructurale ale tehnologiilor informaţionale, răspândirea utilizării lor, reduc 

dezavantajele, fac posibilă apariţia unor noi sectoare (bazate pe TIC) şi pot îmbunătăţi 

competitivitatea întreprinzătorilor prin crearea condiţiilor de adaptare flexibilă la piaţă.   

 

5.1. Agricultura 

 

Marea majoritate din populaţia rurală are tangenţă cu agricultura, majoritatea 

oamenilor deţin terenuri pe care le lucrează după programul de muncă. Sunt puţine 

societăţi care au ca principal domeniu de activitate agricultura, dar sunt asociaţii familiale 

care paralel cu creşterea animalelor practică agricultura, dar nu la un nivel comercial, ci 

mai ales pentru nevoile personale.  

Cele mai importante ramuri industriale sunt: construcţii, exploatații agricole, 

servicii, comerț și turism. 

Industria construcţiilor este dezvoltată, dar se preconizează o dezvoltare 

accentuată în viitor.  

În ceea ce priveşte folosirea noilor tehnologii, unităţile care desfăşoară activitate în 

domeniul agrar şi industrial, şi care au recunoscut importanţa noilor tehnologii, le-au 
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achiziţionat deja şi le folosesc. Industria este în curs de dezvoltare şi se aşteaptă investitori, 

mai ales că în planul de amenajare a teritoriului s-a inclus şi o zonă industrială. 

Serviciile sunt bine puse la punct. Majoritatea localităţilor au reţele de alimentaţie 

publică, deficienţe se înregistrează în existenţa unor ateliere specializate cum ar fi: coafură, 

reparaţii pantofi, etc. Activităţile de meşteşugărie nu sunt caracteristice comunei.  

Din cauza apropierii oraşului Aiud, 60% din populaţia activă din comună a lucrat în 

industrie înainte de 1989, restul, adică 40%, a lucrat în domeniul agrar.  

Creșterea animalelor este o altă activitate desfășurată de locuitorii comunei 

Noșlac. Din tabelul de mai jos cunoaștem situația animalelor domestice și/sau 

sălbatice crescute în captivitate, în condițiile legii, la nivelul primului semestru al 

anului 2020. 

 

Denumire 

 

Unităţi 

Bovine 270 

Porcine 2500 

Ovine 5000 

Pasari 20,000 

Caprine 900 

Cabaline 90 

Familii de albine 270 

 

Tabel 5  – Situația animalelor domestice și/sau sălbatice crescute în captivitate 

2020 

 

Pe baza favorabilităţii naturale şi a potenţialului fondului funciar se apreciază că 

producţia vegetală va constitui şi în perspectivă o subramură cu posibilităţi de dezvoltare, 

iar zootehnia se va reface calitativ şi cantitativ, pe baza ofertei naturale a suprafeţei 

agricole. 

 

Turismul nu este o latură forte a comunei, dar sunt studii care arată că în viitor 

această zonă se va dezvolta accentuat. Din păcate nu există programe care să atragă turiştii. 

Sunt oameni care sunt interesaţi de organizarea evenimentelor în comună, dar experienţa 

lor se reduce la organizarea Zilelor Comunale, sau a altor festivaluri deja tradiţionale. 
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Posibilităţi de camping nu există în comună, deşi sunt foarte multe obiective 

turistice care merită văzute în comuna Noșlac. În această categorie pot fi incluse în 

primul rând vechile lăcaşe de cult, aparţinând comunităţilor ortodoxe şi reformate din zonă, 

între care menţionăm: 

 Biserica reformată din satul Noşlac, datând din sec. XV, cu modificări în sec 

XVIII. Cod LMI AB-II-m-B-00254 

 Biserica de lemn "Sf. Arhanghelie" din satul Noșlac, datând din sec. al XVIII-lea. 

Cod LMI AB-II-m-B-00255; 

 Biserica de lemn "Sf. Arhanghelie" din satul Copand, datând din sec. al XVIII-lea, 

strămutată în 1856. Cod LMI AB-II-m-B-00210; 

 Biserica de lemn "Sf. Arhanghelie" din satul Găbud, ridicată în 1776 în satul Gheja 

şi transferată în satul Găbud la 1874, când a fost ridicată şi clopotniţa de lemn. Cod 

LMI  AB-II-m-B-00221. 

 

 

Imagine 7  – Biserica de lemn din Noșlac 

 

5.2. Operatorii economici de pe raza comunei 

În zonă funcţionează 22 de agenţi economici în domeniul industriei, agricultură, 

servicii, comerţ şi turism. 

Principalii agenți economici acoperă, în mare, toate domenile de activitate, de la 

activități în ferme mixte de creșterea animalelor, de diverse producţii de fabricare, la 

tratarea și eliminarea deșeurilor, activităţi spitaliceşti, în domeniul serviciilor, anexa pentru 

exploatarea petrolului etc. 

Toate zonele industriale, de comerţ şi servicii, sunt amplasate favorabil faţă de zona 

de locuit.  
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Operatori economici pe 

domenii de activiate 

 

 

Industrie 

 

SC NOVA TEHNIC SRL 

AS AGROIND CONCEPT SRL 

SC EUROTRANSILVANIA 

SC SOAPMIL SRL 

SC NOSLAC AGREGATE SRL 

SC RAPID AGREGATE SRL (punct de 

lucru) 

Atelier tâmplărie VERDEȘ RADU 

Agricultură 

 

SC ROESPA SRL 

PFA BOTEZAN LIVIU 

SC. SERVICE PAJIȘTI SRL 

 

Servicii 

 

 

Transporturi 

 

 

Comerț 

 

Cooperativa de Consum Noslac 

Cooperativa de Consum Căptălan 

Cooperativa de Consum Copand 

Cooperativa de Consum Stâna de Mureș 

Cooperativa de Consum Găbud 

PFA SANDRU ANGELA 

MAGAZIN MIXT CĂPTĂLAN (SC 

CALUNA SRL) 

SC SEVER&SORIN SRL 

SC MOARA MIRISTEAN SRL (punct de 

lucru) 

COPILU&DANA SRL 

 

 

Turism 

 

HAPPY BIG FISH - pensiune 

TIM CRIS SRL- pensiune 

ECO LAKES SRL - pensiune 

 

Tabel nr. 6 – Operatori economici pe raza comunei 
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Operatori economici pe domenii de 

activitate 

22 

Industrie 6 

Agricultură 3 

Comerț 10 

Turism 3 

 

Tabel 7 – Operatori economici pe domenii de activitate 

 

6. Protecția mediului înconjurător 

 

6.1. Factorii de mediu 

 

Mediul în care trăieşte omul este definit în primul rând de calitatea aerului, a apei, a 

solului, locuinţelor, alimentele pe care le consumă, precum şi mediul în care munceşte. 

Factorii de mediu influenţează în mod direct şi indirect starea de sănătate a populaţiei. În 

acest sens, pentru păstrarea sau îmbunătăţirea stării de sănătate, definită ca integritatea sau 

buna stare fizică, psihică şi socială a individului şi colectivităţilor, sunt absolut necesare 

cunoaşterea şi determinarea unor factori de risc. 

Efectuarea unui studiu întemeiat de influenţă asupra mediului poate fi posibilă 

numai după elaborarea programelor operative pe de o parte, iar pe de altă parte după 

crearea şi funcţionarea unui sistem corespunzător de informare şi monitoring.  Bazându-se 

pe cercetările empirice existente pot fi menţionate deja în strategie relaţiile cauză-efect 

dovedite în practică, care fac referire la schimbările cele mai importante ale mediului şi la 

conflictele potenţiale care apar în cursul realizării.  

Din perspectiva menţinerii stabilităţii sensibile a ecosistemului şi a creării unui 

sistem optim de economie, mediu şi societate bazat pe principiul sustenabilităţii, obiectivul 

de a moderniza societatea care trăieşte în armonie cu mediul este real. Acesta poate fi 

realizat prin colaborarea administraţiei publice, a întreprinzătorilor şi a organizaţiilor civile 

din comună.  

Colaborarea realizată în domeniul protecţiei mediului şi a naturii, precum şi 

dezvoltarea relaţiilor economice cu luarea în considerare a influenţelor asupra mediului, 

contribuie la menţinerea diversităţii biologice a regiunii, la îmbunătăţirea condiţiilor de 

viaţă a celor care trăiesc în regiune şi creează condiţiile dezvoltării sustenabile.  
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Prin colaborarea cercului întreprinzătorilor şi a actorilor civili, precum şi a actorilor 

de dezvoltare teritorială, devine posibilă utilizarea şi cunoaşterea resurselor naturale ale 

regiunii. Comuna Noșlac va deveni un loc atrăgător pentru întreprinzători dacă sunt 

asigurate condiţii bune de viaţă şi un mediu plăcut pentru cei care trăiesc şi lucrează în 

comună.  

Majoritatea produselor secundare agricole constituie un astfel de fundament pe 

care, pe termen lung, poate fi bazată reducerea sau eliminarea utilizării carburanţilor fosili. 

Sursele de energie inovatoare se bucură de avantaje semnificative în documente de 

planificare pe niveluri diferite, şi actorii regionali le pot utiliza pentru a-şi mări veniturile.  

Prin construirea întregii reţele de apă pluvială şi potabilă, precum şi prin crearea şi 

funcţionarea unei reţele de apă pluvială comunale având în vedere protecţia mediului, se 

rezolvă cea mai mare problemă: diferenţa între cele două reţele. Prin tratarea 

corespunzătoare a apei pluviale şi folosirea ei în agricultură, în industria alimentară şi în 

satisfacerea nevoilor populaţiei, poate fi prevenită risipa apelor naturale sau artificiale, 

precum şi exercitarea unei presiuni prea mari asupra solului. Astfel va fi oprită extinderea 

mirosului din apropierea localităţii, care este pe de o parte rezultatul eutrofizării şi a 

procesului de creare a bălţilor, pe de altă parte al mirosului scurgerii apelor pluviale. Prin 

epurarea apelor pluviale conform standardelor va înceta efectul nociv asupra apelor 

subterane, iar apa pluvială epurată şi nămolul inert pot fi folosite pentru irigaţie sau alt uz 

agricol. Toate aceste dezvoltări servesc şi protecţia valorilor naturale şi a teritoriilor 

protejate şi pot crea echilibrul natural al acestor teritorii.  

În planificarea paşilor de dezvoltare economică, infrastructurală, şi de resurse 

umane un rol important îl au protecţia mediului, economia mediului. Întărirea 

competitivităţii întreprinderilor contribuie la activităţile de mediu ale întreprinderilor şi 

motivează introducerea strategiilor proprii de protecţie a mediului.  Efectele activităţilor 

care constituie o sarcină pentru mediu pot fi reduse prin intervenţii tehnologice şi tehnice.  

În transformarea economiei comunei Noșlac extinderea tehnologiilor verzi 

contribuie la dezvoltarea sustenabilă, precum şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei 

pe termen lung. Dezvoltarea infrastructurii verzi care promovează activităţile economice 

contribuie la creşterea şansei de adaptare. Renovarea sediilor secundare existente, dar în 

condiţii precare îmbunătăţeşte opinia publică din comună şi poate rezolva conflicte 

esenţiale de mediu.  

În interesul creării colaborării cu populaţia comunei se realizează o viziune nouă, o 

cultură a mediului. Prin acestea se creează condiţiile unui mediu sănătos de viaţă şi ale 
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dezvoltării sustenabile. Asigurarea publicităţii informaţiilor autentice face posibil ca 

societatea locală înzestrată cu o viziune verde să poată lua parte la procesul de luare a 

deciziilor sau să-l influenţeze. Pe parcursul procesului de luare a deciziilor, interesele 

conflictuale şi opiniile care stau la baza acestora se pot ciocni, astfel că numai prin 

verificarea publicului poate fi validată percepţia asupra mediului.  

Formarea percepţiei şi a conştiinţei legate de mediul înconjurător într-un mod mai 

extins şi mai deplin se realizează prin două metode: pe de o parte prin începerea 

programelor de educaţie legate de mediu, care sprijină organizaţiile civile şi locuitorii 

comunei în protejarea mediului, pe de altă parte prin informarea actuală a locuitorilor. 

 

Calitatea aerului 

Calitatea aerului este una foarte bună se încadrează în limitele legale, emisiile de 

noxe la nivelul teritoriului comunei Noșlac nu depășesc limitele admise la niciun indicator. 

În conformitate cu Legea nr. 104 din 2011 privind calitatea aerului înconjurător, 

zona studiată aparţine zonei de evaluare a calităţii aerului înconjurător. În zonă nu există 

surse semnificative de poluare a aerului, care să justifice o reţea de supraveghere a calităţii 

aerului în zonă. Activitatea economică a comunei are la bază activităţi în gospodăriile 

individuale, dar pe raza comunei funcţionează şi societăţi comerciale, asociaţii familiale şi 

persoane fizice autorizate, care au ca obiect de activitate în principal comerţ, transport 

marfă, construcţii,produse de balastiere, tâmplărie, turism etc. Se apreciază că starea 

calităţii atmosferei nu este afectată semnificativ de sursele de poluare existente. O sursă de 

poluare a aerului o constituie autovehiculele şi utilajele, care prin arderea combustibililor – 

benzină şi motorină, produc o poluare continuă cu dioxizi şi oxizi de carbon, hidrocarburi, 

plumb şi antrenează praful. Pentru îmbunătăţirea aerului în zona studiată, este necesară 

reabilitarea căilor de comunicaţii şi transport care deservesc teritoriul administrativ şi care, 

în prezent, din punct de vedere calitativ, majoritatea nu oferă condiţii bune de circulaţie, 

antrenând pulberi şi gaze. 

 Drumurile comunale de pe teritoriul administrativ al comunei Noşlac au sistem 

rutier nemodernizat, fapt ce contribuie la poluarea aerului. Se remarcă în general:  

 Starea proastă a carosabilului şi lipsa îmbrăcăminţilor rutiere; 

 Capacitatea gabaritică redusă a drumurilor, podurilor şi podeţelor;  

 Lipsa trotuarelor şi marcajelor corespunzătoare;  

 Lipsa unor parcări amenajate.  
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Depășirile nivelelor admisibile de noxe pot apărea punctiform (ca localizare și 

durată), în urma arderii vegetației ierboase, a tufișurilor, foioaselor, păioaselor, deșeurilor 

menajere. 

În prezent poluarea aerului este produsă de accidentele care apar în procesele de 

producție. 

 

Calitatea apei 

Poluarea apei subterane se datorează folosirii îngrășămintelor chimice în 

agricultură, existenței unor fose rudimentare folosite de gospodăriile locale, dar și din 

cauza structurii solului. Calitatea apei din acviferul freatic din localitate este influențată și 

de apariția unor accidente în procesul de exploatare a zăcămintelor. Există posibilitatea 

poluării apei pe traseele de transport și de distribuție în cazul apariției unor avarii. 

Calitatea apei potabile este bună. Factorii poluatori majori care afectează calitatea 

apei subterane sunt produsele petroliere, produsele rezultate din procesele industriale, 

produsele chimice (îngrășăminte, pesticide) utilizate în agricultură, produse menajere și 

produse rezultate din zoothenie, metale grele, necorelarea creșterii capacităților de 

producție și a dezvoltării urbane cu modernizarea lucrărilor de canalizare și realizarea 

stațiilor de epurare, exploatarea necorespunzătoare a stațiilor de epurare existente, lipsa 

unui sistem organizat de colectare, depozitare și gestionare a deșeurilor și nămolurilor de la 

epurarea apelor industriale uzate. Apele uzate menajere și industriale sunt tratate mecanic 

și biologic în stațiile de epurare 

Evaluarea stării ecologice pentru corpurile de apă de suprafaţă se realizează pe 5 

stări de calitate, respectiv: foarte bună, bună, moderată, slabă şi proastă. 

 

Clasa de calitate Starea ecologică Cod de culori 

I Foarte bună  

II Bună  

III Moderată  

IV Slabă  

V Proastă  

 

Tabel nr. 8 – Stări de calitate a apei 
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Mureșul constituie de departe râul cel mai important, intrând cu un debit mediu 

multianual, ceea ce nu pune probleme cantitative. 

Utilizarea lui este însă restricţionată de calitatea apelor de capăt de bazin 

hidrografic, râul conţinând poluanţi care îl fac utilizabil numai pentru industrie şi 

agricultură. 

 

Calitatea solului 

Calitatea solurilor reprezintă un indicator relevant în operaţia de apreciere a 

resurselor. Pentru a evalua potenţialul natural al terenurilor agricole în vederea folosirii lor 

raţionale, solurile au fost împărţite în clase, tipuri şi subtipuri, în funcţie de diferite criterii 

cum sunt: troficitatea, cantitatea de microorganisme, oferta ecologică, capacitatea 

bioproductivă şi capacitatea de protecţie, de fertilitate sau productivitate ş.a. 

Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de 

manifestare a celorlalţi factori de mediu faţă de plante. 

Îngrăşămintele de orice tip, aplicate în mod raţional constituie premisa menţinerii şi 

sporirii fertilităţii solurilor, în scopul creşterii producţiei agricole. Cercetările efectuate au 

demonstrat că îngrăşămintele pot provoca dereglarea echilibrului ecologic, în cazul în care 

sunt folosite fără a lua în considerare natura solurilor, condiţiile meteorologice concrete şi 

necesităţile plantelor. Utilizarea neraţională a îngrăşămintelor determină apariţia unui 

exces de azotaţi şi fosfaţi care au un efect toxic asupra microflorei din sol şi conduce la 

acumularea în vegetaţie a acestor elemente. Limita dintre deficitul şi excesul unui element 

este greu de sesizat, totul depinzând de natura plantelor şi de condiţiile de mediu. 

Nivelul producțiilor realizate este în deplină concordanță cu tehnologia aplicată.  

Consecinţele poluării solurilor se reflectă în primul rând asupra potenţialului lor 

productiv, în sensul limitării sau anulării calităţilor biologice şi de fertilitate. Alte 

consecinţe ale poluării solului se referă la ocuparea neraţională a unor terenuri, scoaterea 

lor din circuitul productiv şi schimbarea modului de folosinţă. Datorită configuraţiei 

terenului, în timp s-au creat zone afectate de alunecări de teren cu influenţă asupra stratului 

de sol vegetal. Alunecarile de teren au fost identificate pe o suprafata de cca. 70 de ha pe 

coasta Sumud vesant ESE şi zona Copand varful Patar versant nordic.În cazul Căbudului 

alunecările de teren pun în pericol 5 case şi o suprafaţă de 20-30 ha aflate aval şi amonte de 

sat pe valea Căbudului. Sunt însă alunecări superficiale, terenurile prezentând un aspect 

vălurit. A doua categorie de riscuri naturale la care este expus solul este cea a inundaţiilor 

produse de revarsarea apelor torenţiale. Inundaţiile afectează vegetaţia văilor, solul, 
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drumurile, etc. Priorităţi în intervenţie  rezolvarea căilor de comunicaţie;  rezolvarea 

problemelor legate de inundaţii şi alunecări de teren prin lucrări hidrotehnice, 

hidroameliorative şi antierozionale;  rezolvarea problemelor de echipare tehnico – 

edilitară;  impădurirea terenurilor defrişate.  

Zonele cu trafic rutier intens  

Arată o acumulare crescută de metale grele, care deşi nu întotdeauna ating pragul de alertă, 

prin efectul sinergic manifestat pot duce la diminuarea microflorei solului. Datorită 

aprovizionării slabe cu elemente nutritive, adică conţinut redus de carbon organic (sub 

valoarea 1 ppm propusă de ICPA) şi a efectului sinergic a metalelor grele, activitatea 

microbiologică este scăzută şi poate fi caracterizată printr-un indice biologic de activitate 

redus. Se constată un conţinut ridicat de săruri sub formă de sulfaţi, rezultat susţinut şi de 

conţinutul crescut de reziduri fixe şi de conductivitate, ceea ce indică prezenţa metalelor 

sub formă de săruri. Analizele biologice arată o activitate redusă atât la respiraţia solului 

cât şi la activităţile enzimatice. Totuşi activitatea catalazică în unele cazuri este datorată 

acţiunii unor agenţi reducători de tipul metalelor. În plus apare fenomenul de adaptare la 

concentraţiile crescute de metale. 

 

Nivelul de zgomot şi vibraţii 

Alături de poluarea atmosferică și managementul deșeurilor, poluarea sonoră este 

una dintre marile probleme cu care se confruntă omenirea la ora actuală. Din acest motiv, 

monitorizarea și evaluarea zgomotului constituie un obiectiv prioritar, urmate de adoptarea 

măsurilor care se impun în scopul prevenirii și reducerii efectelor dăunătoare ale 

zgomotului asupra populației, acolo unde valorile nivelului de zgomot depășesc maximele 

admise. 

Principalele surse de zgomot sunt: 

 traficul auto; 

 obiectivele comerciale și industriale; 

 comportamentul inadecvat; 

 zonele de agrement pentru tineret. 
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Gestionarea deșeurilor 

Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor implementat la nivelul comunei Noșlac 

are ca obiective: 

 să fie în conformitate cu directivele Uniunii Europene în ceea ce priveşte deşeurile 

biodegradabile; 

 să protejeze sănătatea publică şi de protecţie a mediului prin îmbunătăţirea 

sistemului de colectare a deşeurilor şi a depozitării acestora; 

 să optimizeze managementul integrat al deşeurilor şi să îmbunătăţească 

standardele serviciilor; 

 

Dintre numeroasele probleme de mediu care ameninţă întreaga planetă, o problemă 

majoră o constituie deşeurile. Se estimează că pe glob se produc anual aproape un miliard 

de tone de deşeuri menajere. 

Depozitarea deşeurilor, pe lângă faptul că este un proces tehnologic costisitor, are şi 

un alt efect negativ: poluează mediul. Soluţia nu constă în depozitarea acestora pe locuri 

virane, ci în colectarea selectivă şi reciclarea lor. 

Problemele se concentrează pe poluarea apei provocată de rezidurile industriale şi 

agricole, poluarea aerului datorită traficului şi a unei politici greşite în privinţa rezidurilor 

toxice. 

Chiar şi zonele rurale contribuie la agravarea problemelor de mediu şi de sănătate 

prin concentrarea diverselor tipuri de deşeuri: 

 gunoi menajer,  

 alte materiale nedegradabile (sticlă, plastic, textilă), 

 deşeuri industriale,  

 reziduri toxice (detergenţi, lubrifianţi), deşeuri periculoase provenite din spitale. 

Managementul deşeurilor cuprinde o serie de opţiuni: 

 reducerea surselor, 

 reutilizarea produselor reziduale, 

 reciclarea, 

 compostarea deşeurilor organice 

Descompunerea şi arderea deşeurilor din gropile de deşeuri solide contribuie la 

poluarea aerului prin eliberarea de metan şi alte gaze. Descompunerea gunoaielor prezintă 

şi un risc de incendiu, administrarea incorectă conducând la explozia acestor gaze. 

Problemele de mediu şi de sănătate sunt create şi de deşeurile necolectate. 
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Implementarea unui sistem complex de management privind gestionarea deşeurilor 

reprezintă: realizarea unui program privind reducerea cantităţilor de deşeuri, formarea 

sistemului modern de colectare şi transport, introducerea colectării selective, reciclarea şi 

reutilizarea industrială a deşeurilor colectate selectiv. Este necesară răspândirea acelor 

tehnologii care protejează mediul şi nu produc deşeuri în cantităţi mari. Colectarea şi 

depozitarea deşeurilor este posibilă printr-un sistem complex comunitar stabil. 

 să introducă şi să extindă sistemele de colectare selectivă a deşeurilor pentru a 

promova reciclarea ambalajelor şi a deşeurilor biodegradabile, în conformitate cu 

cerinţele naţionale şi cele ale Uniunii Europene, şi pentru a reduce cantitatea de 

deşeuri depozitate. 

Serviciile de salubrizare sunt asigurate la nivelul comunei prin ADI 

―PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DEŞEURILOR ALBA‖, care a 

delegat serviciile de salubrizare către operatorul ADI DESEURI ALBA. 

 

6.2.Arii protejate 

 

Pe teritoriul administrativ al comunei nu sunt rezervaţii naturale sau situri "Natura 

2000", cu toate acestea, existe zone naturale de un deosebit interes local, care în corelaţie 

cu resursele turistice antropice pot fi valorificate turistic. 

Menţionăm prezenţa unor bălţi, situate în lunca râului Mureş, rămase pe fostele 

albii astăzi fosile, înconjurate de o vegetaţie specifică şi bogate în peşte. Motiv pentru care 

sunt căutate de către pescarii locali şi străini. Cea mai semnificativă baltă naturală de pe 

teritoriul comunei este Balta de la Căptălan, aflată în proprietatea consiliului local. 

Foarte spectaculoasă este Coasta Ciuciului, o cuestă cu o altitudine maximă de 410 

m, ce străzuieşte Valea Mureşului spre est, înainte de confluenţa cu Arieşul. Spectaculoasă 

prin povârnişurile sale vestice şi înclinarea lină spre est, aceasta reprezntă şi un excelent 

punct de belvedere spre Valea Mureşului şi a Arieşului inferior. În ultimii ani acesta s-a 

îmbogăţit cu imaginea unui schit ortodox, amenajat în partea central-estică a acestuia, cu o 

frumoasă privelişte asupra văii Găbudului şi a dealurilor din zonă.  

Menţionăm existenţa pe cursul Mureşului, în teritoriul administrativ, a două praguri 

din tufuri bazaltice de Hădăreni, care au acţionat ca nişte baraje naturale, în jurul lor 

formându-se o zonă de cataracte, cunoscute sub numele de "Casacada de la Gura 

Arieşului" şi "Cascada de la Noşlac". Cu înălţimi cuprinse între 1 şi 2,5 m, aceste cascade 
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sunt frecvent căutate de către pescari, pentru peştii care îşi găsesc locul în apele puternic 

oxigenate din preajma lor. 

Măsuri de protecţie a biodiversitaţii : 

 interzicerea activitaţilor umane producatoare de zgomote puternice şi continuii sau 

alte surse de poluare, în perimetrul deţinut în proprietate şi în imediata lui 

vecinatate; 

 limitarea practicării activitaţilor care utilizeaza ATV-uri, motociclete sau alte 

mijloace de transport generatoare de zgomot şi poluante, mai ales în perioadele de 

cuibărire; 

 discoteci / terase sau alt tip de local public în aer liber, amenajate în locuri în care 

pot conturba fauna locală;  

 alte tipuri de activităţi umane perturbante pentru biodiversitate; 

 interzicerea îngrădirii continue a proprietăţilor/concesiunilor prin construirea de 

garduri impenetrabile pentru speciile de micro şi mezofaună;  

 protejarea habitatelor de mlaştină existente.  

 

Monumente istorice protejate: 

În categoria siturilor de importanţă istorică, publicate în Lista Monumentelor 

Istorice – 2010, de către Ministerul Culturii şi Cultelor, aflate pe teritoriul comunei Noşlac 

se numără şi câteva obiective istorice. Lista siturilor arheologice şi istorice protejate de pe 

teritoriul Comunei Noşlac, cf. OMC nr. 2361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la 

OMC 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata, şi a Listei 

monumentelor istorice dispărute. 

 

6.3.Factorii de risc 

 

Inundaţiile reprezintă unul dintre hazardele principale din ţara noastră, care prin 

intensitate şi amploare ameninţă populaţia, activitatea economică, mediul, valorile 

culturale şi de patrimoniu. 

Având în vedere consecinţele inundaţiilor şi multitudinea de factori care le 

influenţează, Strategia naţională de gestionare pe termen mediu şi lung a riscului la 

inundaţii are ca scop definirea cadrului pentru orientarea coordonată, intersectorială a 

tuturor acţiunilor, în vederea prevenirii şi reducerii consecinţelor inundaţiilor asupra 

activităţilor socio-economice, vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra mediului. Aceasta 
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vizează o gestionare integrată a apei şi a resurselor adiacente: amenajarea teritoriului şi 

dezvoltarea urbană, protecţia naturii, dezvoltarea agricolă şi silvică, protecţia infrastructurii 

de transport, a construcţiilor şi a zonelor turistice, protecţia individuală ş.a. 

Pentru gestionarea riscului la inundaţii, strategia stabileşte aplicarea unor politici, 

proceduri şi practici având ca obiective identificarea, analiza şi evaluarea, tratarea, 

monitorizarea şi reevaluarea riscurilor în vederea reducerii acestora astfel încât 

comunităţile umane, toţi cetăţenii, să poată trăi, munci şi să-şi satisfacă nevoile şi 

aspiraţiile într-un mediu fizic şi social durabil. Principalele riscuri naturale sub incidența 

cărora se află Județul Alba sunt inundațiile și alunecările de teren. Ocazional se 

înregistrează și incendii de pădure sau avalanșe. Cel mai ridicat risc la inundații a fost 

înregistrat în zona bazinului hidrografic Mureş (30 de comune). În ceea ce privește 

alunecările de teren, este vizibil un culoar N-S care, pe baza înregistrărilor anterioare, 

prezintă risc foarte ridicat. Se estimează că încălzirea globală va intensifica ciclul 

hidrologic şi va creşte frecvenţa acestor evenimente în multe zone ale Europei. 

 

Măsuri care trebuie întreprinse pentru managementul riscului la inundații: 

 alegerea unor lucrări de protecție împotriva inundațiilor la nivel local 

destinate unor localități și structuri socio-economice în locul lucrărilor de protecție 

împotriva inundațiilor ample, de mari dimensiuni; 

 alegerea unor soluții tehnice care să conducă la încetinirea și diminuarea 

inundațiilor pe măsură ce se produc, în locul supraînălțării digurilor existente sau 

construirii de noi diguri; 

 folosirea celor mai noi metode și tehnologii pentru reabilitarea/construirea 

digurilor și efectuarea lucrărilor de protecție în corelare cu planurile teritoriale de 

amenajare urbanistică; 

 elementele planurilor de management al riscului la inundații trebuie 

revizuite periodic și, dacă este cazul, trebuie actualizate, luând în considerare efectele 

posibile ale schimbărilor climatice asupra apariției inundațiilor; 

 creșterea gradului de conștientizare privind riscul de inundații în rândul 

populației expuse, măsuri adecvate înainte și după producerea acestora, încheierea de 

contracte de asigurare și altele asemenea; 

 îmbunătățirea capacității de răspuns a autorităților administrației publice 

locale cu atribuții în managementul situațiilor de urgență generate de inundații, accidente la 

construcții hidrotehnice și poluări accidentale. 
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Măsurile care trebuie întreprinse pentru a combate seceta / deficitul de apă se vor 

lua în funcție de fazele de apariție a acesteia / acestuia: 

 servicii de monitorizare și avertizare privind scăderea debitelor/secetă la 

nivel național; 

 diminuarea scurgerilor în rețelele de distribuție a apei; 

 măsuri de economisire și folosire eficientă a apei: irigații, industrie; 

 cooperarea cu alte țări vizând schimbul de experiență în combaterea secetei; 

 planuri de aprovizionare prioritară cu apă a populației și 

animalelor/ierarhizarea restricțiilor de  folosire a apei în perioade deficitare; 

 stabilirea de metodologii pentru pragurile de secetă și cartografierea secetei; 

 mărirea capacității de depozitare a apei; 

 asigurarea calității apei pe timp de secetă. 

Utilizarea și gestionarea eficientă a resurselor de apă implică implementarea unor 

schimbări de comportament atât al producătorilor de bunuri și servicii de gospodărire a 

apelor, cât și al utilizatorilor, al populației față de resursele de apă și față de mediu. 

Inundațiile 

Comuna Noșlac aparţine în totalitate unităţii de relief a Cîmpiei Mureşului. Singura 

apă curgătoare importantă de pe teritoriul comunei este râul Mureș care reprezintă şi 

graniţa de nord al acesteia. Din fericire acesta nu prezintă un pericol major în caz de 

inundaţii, dar pentru prevenirea unor surprize în viitor ar fi necesară o curăţare periodică a 

cursurilor de apă . 

Comuna Noșlac se încadrează în zone cu precipitaţii medii anuale de 700 mm /an, 

cu arii afectate de inundaţii, datorate revarsării unui curs de apă.  

 Comuna Noşlac este situată în nordul Podişului Târnavelor respectiv pe faţada 

nordică a Dealurilor Târnavei Mici, cea dinspre râul Mureş. Prin aşezarea lor geografică 

satele componente ale comunei Noşlac sunt expuse la două categorii de riscuri naturale: în 

principal cele legate de inundaţiile produse de râul Mureş şi unii afluenţi ai acestuia cum ar 

fi Valea Fărăului şi mai reduse ca amploare cele legate de producerea alunecărilor de teren.  

  



Strategia de Dezvoltare Durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 

120 

 

 

6.4. Spațiile verzi și zonele de agrement 

 

În general zonele de recreere şi odihnă de pe teritoriul administrativ al comunei 

sunt utilizate mai intens de către populaţia locală, în momentele de sărbătoare şi cu prilejul 

diferitelor evenimente, importante din viaţa comunităţii. 

Pentru localnici locurile de agrement cele mai frecventate au rămas zonele centrale 

ale localităţilor, căminele culturale, spaţiile comerciale, terenurile de sport amenajate şi 

parcurile amenajate. 

În ultimii ani zona a început să capteze tot mai mult şi interesul oamenilor din 

afara, localităţilor, a turiştilor şi vizitatorilor ocazionali. Punctele de interes din partea 

acestora il constituie potenţialul turistic încă insuficient valorificat, reprezentat de existenţa 

unor monumente de cult deosebite, precum şi de anumite locaţii naturale deosebite. 

În prima categorie, pe lângă vechile biserici de lemn şi a celei reformate din Noşlac, 

amintim frumosul complex monahal construit în apropierea localităţii Găbud, pe versantul 

sud-estic al culmii "Coasta Ciucului". Ridicat ca "metoc" al Mănăstirii ortodoxe de la 

Oaşa, lăcaşul de cult se bucură de un interes tot mai sporit din partea credincioşilor. 

Amplasamentul constituie de asemenea, un excelent punct de belvedere asupra satului şi a 

văii Găbud, cu relieful său vălurit şi marcat de vechi alunecări de teren şi căldări rezultate 

în urma prăbuşirii unor versanţi. Totodată, culmea Coastei Ciucului reprezintă un excelent 

punct de belvedere, căutat mai ales în zilele senine, pentru priveliştea deosebită asupra 

Câmpiei Mureşului cu localităţile din zonă şi asupra confluenţei dintre Mureş şi Arieş.  

Prezenţa unor izvoare de apă sărată pe teritoriul localităţii a încurajat administraţia 

locală să caute soluţii pentru realizarea în zonă a unui complex de odihnă şi tratament. 

Realizarea acestui proiect favorizată de existenţa unui izvor de apă sărată cu debit 

important, situate în partea stângă a DJ 107 G, înainte de satul Copand, care a determinat 

primăria să caute un investitor privat pentru ridicarea în zonă a unui asemenea complex.  

De asemenea, bălţile naturale existente, cât şi malurile râului în dreptul localităţii 

Stâna de Mureş, unde protecţia malurilor s-a realizat prin diguri din piatră de tip "gabion", 

constituie puncte de un excelent interes pentru pescarii sportivi şi amatori. Ţinând seama 

de aceste realităţi cât şi de prevederile Legii 54/2012 privind desfăşurarea activităţilor de 

picnic, în scopul prevenirii, reducerii şi eliminării impactuliui negativ asupra mediului şi a 

populaţiei, Consiliul Local Noşlac, prin hotărârea nr. 29/24.04.2012, a hotărât amenajarea 
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unui loc de picnic, în localitatea Stâna de Mureş, pe malul stâng al Mureşului la locul 

numit "Barca".  

Cu toate că poziţia geografică pe care o are comuna Noşlac o are în raport de 

infrastructura de transpot majoră a zone, este una marginală, dispune de o reţea locală de 

transport adecvată, care îi oferă accesul la un potenţial turistic valoros, aceste nu este 

exploatat corespunzător, şi datorită lipsei infrastructurii turistice. Astăzi pe teritoriul 

comunei ne fiind nici o singură pensiune turistică. 

În satele comunei Noşlac, ca şi în teritoriile administrative limitrofe, se păstrează 

vegetaţia naturală caracteristică regiunii. În spaţiile verzi predomină vegetaţia forestieră şi 

pomii fructiferi din jurul gospodăriilor. Speciile de arbori şi arbuşti care compun vegetaţia 

acestora sunt indigene. Indicele de protecţie al fondului natural urban: Grădinile 

particulare, perdelele de pădure din lungul văilor şi râului Mureş reprezintă prin localizare 

şi funcţionalitate, verdele urban pentru satele comunei Noşlac, unde perturbările induse de 

activitatea umană sunt minime. Suprafeţele acestora scot în evidenţă indicele de protecţie 

din suprafaţa totală a fondului natural urban. 

În prezent nu există elaborat Registrul Local al Spaţiilor Verzi, se cunosc doar 

categoriile existente, respectiv: 
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Tipuri de spații verzi 

Zone de agrement Râuri 

Bălți 

Terenuri de sport 

Zone verzi Săli de sport 

Păduri 

Parcuri, grădini publice 

 

Tabel nr. 9 – Tipuri de spații verzi 

 

7. Cultura 

7.1. Infrastructura culturală 

Eficacitatea de utilizare reprezintă o altă problemă pe lângă lipsurile 

infrastructurale, deoarece în aceste instituţii se organizează anual doar cîteva spectacole, 

majoritatea evenimentelor fiind nunţi şi banchete. Comuna Noşlac este păstrătoarea unui 

valoros tezaur etno-folcloric, vizibil atât în structura costumului popular femeiesc şi 

bărbătesc, în obiceiurile de nuntă şi botez, momente ale anului, sărbătorile de iarnă şi anul 

nou, a celor de priveghi şi înmormântare, cât şi în cântecele lor. Evenimente locale: - 

Noşlac - „Roadele toamnei la Noşlac‖, - organizată în a doua parte a lunii septembrie. 

 

Personalități ale localității 

Familia Rațiu de Noșlac, nobili români transilvăneni, își are originile în această 

localitate, existența familiei fiind atestată de la sfârșitul sec. XIII-începutul sec. XIV. 

Amintit în anale istorice este Thomas de Nagylak, la 1396. Numele de familie 

(Rațiu) a derivat ulterior de la porecla dată familiei de către vecini (Racz sau Ratz). 

 

 

 

 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Familia_Ra%C8%9Biu
https://ro.wikipedia.org/wiki/List%C4%83_de_familii_nobile_rom%C3%A2ne%C8%99ti_din_Regatul_Ungariei_%C8%99i_Principatul_Transilvaniei
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Instituţii de cultură 

În comuna Noșlac există patru cămine culturale și o bibliotecă unde se 

organizează diverse evenimente cultural-artistice. 

Biblioteca comunei Noșlac dispune de 12000 de volume. Numărul persoanelor care 

vizitează în mod regulat biblioteca este destul de mic, circa 100 de persoane. 

Bibliotecile ar fi potrivite pentru asigurarea unui nou serviciu: accesul la Internet, 

dar mijloacele necesare nu stau la dispoziţia autorităţilor.  

 

În celelalte localităţi ar fi bine să  funcţioneze câte un Telecentru (patronat de Fundaţii 

Internaționale) al căror plan de activităţi şi servicii include următoarele:  

 curs de iniţiere în utilizarea calculatoarelor 

 relansarea activităţilor de tineret prin înfiinţarea unor cercuri: dans popular, dans 

modern, protejarea mediului,informatică; 

  asigurarea sprijinului şi suportului pentru comunitate (completarea formularelor 

oficiale, formularea cererilor oficiale); 

  informarea cetăţenilor asupra deciziilor consiliului local; 

informaţii legate de servicii; 

  informare despre piaţa locurilor de muncă, posibilităţi de recalificare; 

  consiliere juridică, bancară; 

  vizionarea săptămânală a unor filme.  

 

Cu toate că aceste servicii apar în planul de activitate al telecentrelor, echiparea 

centrelor, resursele umane şi cheltuielile de funcţionare nu sunt asigurate. În momentul de 

faţă, telecentrele nu au activităţi specifice. Reînnoirea şi echiparea acestor telecentre ar fi 

esenţială. 
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Imagine 8 - Ansamblul Bisericii de lemn de la Găbud  

 

 

Agenda culturală a comunei Noșlac 

 

Ar fi de dorit organizarea diferitelor evenimente de divertisment şi culturale, a 

cursurilor de chitară, dans modern şi popular pentru copii, a unui cerc de teatru şi a altor 

manifestări. 

Trebuie să ne axăm atenţia şi pe activităţile sportive, pentru care este necesară 

reabilitarea terenului de fotbal din comună, construirea unui centru de petrecere a timpului 

liber. Sportul reprezintă alternativa sănătoasă la activităţi cum ar fi uitatul excesiv la 

televizor, jocurile pe calculator, consumul de alcool şi ţigări şi alte conduite delincvente. 

Este firesc, aşadar, ca Uniunea Europeană să dorească promovarea şi protejarea avantajelor 

pe care sportul le aduce atât societăţii, cât şi economiei. 

Principalele evenimente sunt : Evenimente locale: - Noşlac - „Roadele toamnei la 

Noşlac‖, - organizată în a doua parte a lunii septembrie, ca un omagiu adus hărniciei 

oamenilor şi muncii lor; Comuna Noşlac, prin ansamblul artistic „Dor de Noşlac‖ participă 

la concursurile judeţene, desfăşurate sub genericul ‖Cultură pentru Cultură‖ . 

 Sărbători și tradiții cu specific local ,  

 Ziua Comunității ,  

 Zilele familiale ,  

 Serbările copiiilor ,  

 Serbări câmpenești ,  

 Balul strugurilor,  
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 Formații de dans popular, 

 Formații muzicale. 

 Pe teritoriul comunei există 4 cămine culturale ce totalizează 600 de locuri: 

 

ACTIVITĂȚI CULTURAL-EDUCATIVE 

 Ruga tradițională, campionatul de vara de fotbal, spectacol folcloric ce se 

organizează în ultima duminică a lunii iulie a fiecărui an, cu participarea unor 

soliști consacrați din țară 

 Festivalul obiceiurilor de iarnă, ce se organizeaza cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 

prin colinzi și serbări ce se desfășoară cu concursul copiilor de la școala generală 

din Noșlac si din celălalte sate. 

8. Sport 

 

Activitatea sportivă a populaţiei nu este însemnată, deși acesteia îi stau la dispoziţie 

stabilimente care satisfac cerinţele sportului de masă şi de timp liber. Localităţile nu dispun 

de terenuri sportive, nu există vestiare pe terenurile sportive, iar în localitatea Noșlac este 

în curs de amenajare o sală polivalentă sportivă.  

 

9.Administrația publică locală 

 

Administrația publică a comunei Noșlac este organizată și funcționează pe baza 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu hotărârile Consiliului local.  
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Imagine 9 – Primăria Noșlac 

 

Structura administrației publice locale 

Administrația publică locală se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor 

generale ale administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III şi al principiilor generale 

prevăzute în Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice: 

 

 principiul descentralizării 

 principiul autonomiei locale 

 principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local 

deosebit 

 principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale 

 principiul cooperării 

 principiul responsabilităţii 

 principiul constrângerii bugetare. 

Autonomia locală se exercită de către autorităţile administraţiei publice locale de la 

nivelul orașului reședință de județ. Acestea sunt consiliile locale, ca autorităţi deliberative, 

şi primarii, ca autorităţi executive. 
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Primăria este structură funcţională fără personalitate juridică şi fără capacitate 

procesuală, cu activitate permanentă, care duce la îndeplinire hotărârile autorităţii 

deliberative şi dispoziţiile autorităţii executive, soluţionând problemele curente ale 

colectivităţii locale, constituită din: primar, viceprimar, persoanele încadrate la cabinetul 

primarului şi aparatul de specialitate al primarului. 

 

Aparatul de specialitate al Primarului comunei Noșlac cuprinde un număr total de 

21 de posturi, din care: 

 demnitari: 2 (primar, viceprimar); 

 aparatul de specialitate al primarului: 19, din care: 

 funcţii publice 10 

 funcţii contractuale 8 

 

9.2. Cooperare intercomunitară 

 

UAT Noșlac face parte din: 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

“PARTENERIATUL PENTRU MANAGEMENTUL DEŞEURILOR ALBA” 

Este constituită din Consiliul Judeţean ALBA şi 78 UAT-uri ( 4 municipii, 7 oraşe 

şi 67 comune) , împărţite în 7 zone. 

Obiectivul principal al Asociației îl reprezintă implementarea Proiectului ―Sistem 

de Management Integrat al Deșeurilor‖ în Județul ALBA, finanțat prin POS MEDIU 2007-

2013, având ca scop introducerea unui sistem modern de gestionare a deșeurilor, 

dimensionat cerințelor județului ALBA, prin intermediul căruia toate exigențele naționale 

și europene vor fi îndeplinite. 
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Imagine 10 – Hartă Unități Administrative Teritoriale 
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9.3. Investiţii locale 

 

În comuna Noșlac s-au accesat fonduri guvernamentale și externe prin programele 

de Mediu, P.N.D.L. și cele europene, obținându-se finanțare pentru marile proiecte de 

infrastructură, respectiv  reabilitare şi modernizare străzi şi trotuare, îmbunătăţirea şi 

modernizarea sistemului de învătământ şi modernizarea iluminatului public. 

 

 

Proiecte finalizate 2014-2020 

 

1.Modernizare școală primară și grădiniță în localitatea Noșlac și școală 

gimnazială și grădiniță în localitatea Noșlac , în vederea obținerii autorizației DSP 

 

Obiective : Reabilitare clădiri școală grădiniță în localitatea Noșlac și a școlii și 

grădiniței din Noșlac 

Activități principale : Modernizarea și amenajarea clădirilor și crearea pentru 

copii a unor condiții de studiu mai bune 

Rezultate obținute (Cuantificabile): Desfășurarea activităților școlare în condiții 

optime 

Stadiului proiectului/investiției: Finalizat 

Beneficiar/Grup țintă : Elevii localităților  

 

2.Modernizare DC, drumuri vicinale și străzi în comuna Noșlac , județul Alba 

 

Obiective : Modernizare drumuri vicinale și străzi  

Activități principale : Modernizarea și crearea infrastructurii rurale 

Rezultate obținute (Cuantificabile): Infrastructură dezvoltată , creare drumuri 

de acces între localitățile comunei, Noșlac și Captalan 7,8 km 

Stadiului proiectului/investiției: Finalizat 

Beneficiar/Grup țintă : Locuitorii din comună 

 

6.Extindere alimentare cu apă, comuna Noșlac , județul Alba 
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Obiective : Asigurarea cu apă potabilă a populației ;  

Îmbunătățirea nivelului de trai al populației 

Activități principale : Alimentare cu apă a localității Noșlac  

Rezultate obținute (Cuantificabile:  Rețea funcțională de apă 

Stadiului proiectului/investiției: Finalizat 

Beneficiar/Grup țintă : Locuitorii comunei 

 

7.Lucrări de reparații acoperiș , reparații interioare ,reparații instalații 

sanitare , dispensar  in loc. Noșlac , jud. Alba 

 

Obiective : Reabilitare clădire dispensar medical în localitatea Noșlac  

Activități principale : Modernizarea și amenajarea clădirii dispensarului 

pentru accesul locuitorilor la servicii medicale de calitate 

Rezultate obținute (Cuantificabile):  Desfășurarea activităților medicale în 

condiții optime 

Stadiului proiectului/investiției: Finalizat 

Beneficiar/Grup țintă : Locuitorii din comuna Noșlac 

 

8.Construcție casă mortuară în loc. Noșlac- dotări amenajare, împrejmuire și 

locuri de parcare 

 

Obiective : Creare locuri de parcare în comună și servicii mortuare  

Activități principale : Modernizare și amenajare străzi principale, identificare 

spații pentru amenajare parcări și construcție casă mortuară 

Rezultate obținute (Cuantificabile):  Creare locuri de parcare și existență firmă 

servicii mortuare 

Stadiului proiectului/investiției: În curs de desfășurare 

Beneficiar/Grup țintă : Locuitorii din comuna Noșlac 

 

 

9. Contract lucrări mutare rețea electrică aeriană de joasă tensiune 

 

Obiective : Creșterea gradului de accesibilitate al întregii populații la serviciile 
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de bază 

Dezvoltarea sistemului de alimentare cu energie electrică 

Racordarea la electricitate a zonelor și caselor izolate 

Activități principale : Elaborare documentații tehnice Obținere 

avize/autorizații 

Lucrări de extindere a rețelei electrice 

Rezultate obținute (Cuantificabile):  Extindere rețea electrică și în zonele și 

gospodăriile izolate 

Număr mai mare de gospodării/operatori economici racordate/racordați la 

rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

Stadiului proiectului/investiției: Finalizat 

Beneficiar/Grup țintă : Cetățenii comunei, instituții publice și operatori 

economici 

cu sediul în comună, potențiali investitori 

 

 

10.Reparații cămine culturale în localitățile comunei Noșlac. 

 

Obiective : Reparații cămine culturale  

Activități principale : Modernizarea și amenajarea căminelor culturale 

Rezultate obținute (Cuantificabile):  Desfășurarea unor activități culturale ale 

locuitorilor 

Stadiului proiectului/investiției: Finalizat 

Beneficiar/Grup țintă : Locuitorii comunei 

 

Proiecte in curs de derulare2021 

 

1. Amenajare teren sport multifuncțional, alei auto și pietonale, zone verzi 

amenajate, comuna  Noșlac, jud. Alba 

 

Obiective : Construirea sălii de sport conform standardelor în domeniu  

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive  
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Obținerea de performanțe în cadrul competițiilor sportive 

Activități principale : Elaborare documentație tehnică Obținere 

avize/autorizații 

Lucrări de construire sală de sport 

Rezultate obținute (Cuantificabile):  Sală de sport construită conform 

standardelor 

Practicarea de sporturi 

Performanțe sportive 

Stadiului proiectului/investiției: În curs de realizare 

Beneficiar/Grup țintă : Comunitatea locală, unitățile școlare 

 

 

 

 

 

Alte investiţii derulate cu fonduri de la bugetul local: 

 Modernizare stăzi, alei, amenajare locuri de parcare 

 Reabilitare şi modernizare trotuare 

 Reparaţii, reabilitare şi modernizare instituţii de învăţământ 

 Modernizare iluminat public (parţial) 

 Eficientizare energetică şi îmbunătăţire sistem de încălzire prin înlocuirea 

centraleor termice.  
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PARTEA A III-A 

 

ANALIZA SWOT 
 

1. Delimitare conceptuală 

 

Eficiența unui sistem este influențată în mare măsură de capacitatea acesteia de a 

înțelege și de a se adapta la mediul ambiant, iar eficiența managementului presupune 

planificare, organizare, control, proceduri de lucru și o legislație adecvată. 

Analiza SWOT este cea mai importantă tehnică managerială pentru înțelegerea 

poziției strategice a unei organizații. Scopul acesteia este de a recomanda strategiile care 

asigură cea mai bună aliniere între mediul intern și extern: alegerea strategiei corecte, încât 

să fie adaptate punctele tari la oportunități, să reducă la minimum riscurile și să elimine 

punctele slabe. 

SWOT - prezentare: 

S - Strenght/ punctele tari ale organizației – definesc valorile pozitive și condiționările 

interne care pot constitui surse pentru succesul organizației în atingerea obiectivului 

managerial 

W - Weaknesses/ punctele slabe sau zonele de vulnerabilitate – elemente ce pot 

împiedica atingerea obiectivelor 

Opportunities/ oportunitățile sau căile prin care pot fi influențate interesele 

organizației 

T – Threats/ amenințări la adresa creșterii organizației respective – aspecte negative ce 

apar din supra-exploatarea resurselor organizației, ori limitările care sunt impuse 

organizației din partea unui mediu extern aflat în schimbare. 
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2. Analiza SWOT pe domenii 

 

În continuare este prezentată analiza SWOT pe principalele domenii de interes în 

cadrul analizei noastre: economie și mediu de afaceri, agricultură și dezvoltare rurala, 

infrastructură și utilități, educație, sănătate și protecție socială, turism și cultură, mediu, 

capacitate administrativă. 

 

 

INFRASTRUCTURĂ ȘI 

UTILITĂȚI 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Transport public asigurat 

 Accesarea de către autoritatea publică 

locală a proiectelor destinate 

investițiilor în dezvoltarea 

infrastructurii de transport și a celei 

tehnico-edilitare; 

 Existența rețelei de alimentare cu apă 

(22,56 km) în cele 2 localități ale 

comunei, care deservește un număr 

de750 locuințe; 

 Existența rețelei de energie electrică 

(63 km), 10 % din total de 650 lămpi. 

Modernizat partial; 

 Existența rețelelor de telefonie și 

internet. Retele telefonie mobila si 

internet: RDS-RCS, Telekom; 

 Organizarea în bune condiții a 

transportului în comun, curse 

microbuz, efectuat de operatorul 

regional  

 

 Neracordarea la rețeaua de gaze a 

tuturor localitatilor apartinatoare 

comunei. 

 Strazi care necesită reabilitare, inclusiv 

cu trotuare și rigole; 

 Lipsa fondurilor necesare inițierii 

și/sau finalizării proiectelor de 

investiții destinate dezvoltării 

infrastructurii de transport și a celei 

tehnico-edilitare; 

 Incidența factorului politic în ceea ce 

privește alocarea de sume la bugetul 

local și finanțarea investițiilor. 

 Lipsa infrastructurii de bază în unele 

localităţi 

 Lipsa drumului ocolitor 

 Rețea de canalizare nefinalizata pentru 

toate localitațile comunei 

 Investiții reduse in sectorul 

infrastructurii 
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 Colectarea și transportul deșeurilor prin 

firma de salubrizare regională S.C ADI 

DESEURI , RER VEST și SALUBRIS 

SA 

 Modernizarea echipamentelor de 

telecomunicaţii şi extinderea telefoniei  

mobile în paralel cu telefonia fixă; 

 Sisteme de distribuţie a energiei 

electrice pe întreg teritoriul comunei; 

 Reţea de distribuţie gaz metan pe 

întreg. teritoriul comunei; 

 Sisteme de distribuţe apă potabilă pe 

întreg teritoriul intravilan al comunei; 

 Plan urbanistic general în curs de 

actualizare; 

 Sistem de canalizare în curs de execuţie 

(90% realizat). 

 Neexploatarea corespunzătoare a 

turismului in zonă 

 Zonă predispusă la inundații 

 Starea tehnică necorespunzatoare a 

reţelei de drumuri comunale, în 

interiorul satelor aparţinătoare;  

Creşterea mare a preţurilor la terenuri 

atât cu destinaţie locuinţe cât şi cu 

destinaţie investiţii, afaceri; 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 Posibilitatea de acces la Programele 

operaționale de dezvoltare a 

infrastructurii rutiere și de gaze 

naturale prin noi surse de finanțare 

guvernamentale; 

 Coperare zonală şi regională cu 

proiectele europene care vizează 

infrastructura (comunele şi oraşele 

învecinate). 

 Existenţa unor planuri naţionale de 

modernizare a reţelei rutiere; 

 Modernizarea infrastructurii rutiere și 

 

 Instabilitatea mediului politic, 

economic și 

social la nivel național; 

 Schimbările succesive intervenite în 

legislație; 

 Nefinalizarea lucrărilor iniţiate din 

fonduri europene sau întârzierea 

acestor lucrări pot duce la pierderea 

finanțării pentru proiectele respective; 

 Migrarea forței de muncă catre mediul 

urban poate duce la imposibilitatea 

realizării unor investiții și proiecte de 
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ECONOMIE ȘI MEDIU DE AFACERI 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

 În comuna funcţionează 22 agenţi 

economici (54% în domeniul 

agriculturii, 7,32 % industrie, 5,54 % 

construcții, 34,6 % alte servicii); 

 Prezenţa IMM-urilor în comună 

 Comuna prezintă o serie de 

caracteristici de cadru natural, sociale 

și culturale și de infrastructură, care ar 

putea favoriza turismul  

 Infrastructura rutieră favorabilă pentru 

dezvoltarea activităților economice. 

 Sectorul de comerțși servicii este 

destul de bine reprezentat 

 Vechi tradiţii în cultivarea pământului 

şi creşterea animalelor; 

 Existenţa unui semnificativ potenţial 

 

 Lipsa utilitaţilor în zonelor de 

extindere a 

intravilanului; 

 Nu exista suficient personal calificat 

corespunzator (pentru invatamant, 

sanatate, cultura, servicii sociale); 

 Lipsa resurselor financiare proprii 

pentru punerea în execuție a 

proiectelor de investiții; 

 Competitivitate şi eficienţă scăzută a 

 agriculturii; 

 Lipsa asociaţiilor de producţie 

 Insuficienta dezvoltare a 

parteneriatului public privat 

 Slabaă valorificare a resurselor naturale 

si a materiilor prime din mediul rural 

edilitare conform strategiei de 

dezvoltare a judeţului; 

 Atragerea de societăți de transport 

public în comun care să ofere servicii 

de calitate cetățenilor; 

 Utilizarea resurselor

energetice regenerabile. 

 Apartenenta comunei la Asociatia „ 

ALBA DE JOS „ care cuprinde toate 

localitatile de pe malul Muresului 

infrastructură. 

 Poluarea râului Mureș 

 Educație ecologica insuficienta si 

superficiala 

 Absorbția redusă de fonduri externe 

pentru dezvoltarea infrastructurii 
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agricol din perspectiva resurselor 

funciare şi a resurselor de muncă; 

 Potenţial agricol în ceea ce priveşte 

agricultura, zootehnia şi silvicultura;  

 Potenţial în dezvoltarea turismului 

rural şi ecologic;  

 Potenţial în dezvoltarea turismului de 

sănătate; Teren neproductiv care poate 

fi amenajat şi introdus în circuit 

agricol sau silvic. 

 Activitatea economică a comunei 

Noşlac are la bază ocupaţia principală 

a locuitorilor respectiv: 

- agricultura în ferme, asociaţii şi în 

gospodăriile populaţiei; creşterea 

animalelor: ovine, porcine, bovine şi păsări 

crescute în gospodăriile populaţiei; 

- pe raza comunei funcţionează: Societăţi 

Comerciale, Asociaţii Familiale, Persoane 

fizice autorizate;  

- Tendinţa de creştere a numărului IMM-

urilor pentru valorificarea produselor 

agricole;  

 

 Parcelarea terenului - productivitate 

scazută 

  Investiţii autohtone sau străine în 

dezvoltarea activităţilor de mică 

industrie, a serviciilor şi meşteşugurilor 

tradiţionale inexistente;  

 Număr mare de ferme de subzistenţă şi 

semisubzistenţă cu suprafeţe mici de 

teren agricol, determină o puternică 

fărâmiţare 

  Sectorul de prestări servicii este slab 

dezvoltat 

  Lipsa certificării calităţii produselor 

locale în conformitate cu standardele 

europene, lipsă etichete ecologice; 

  Ameliorarea raselor de animale;  

 Obţinerea de produse animaliere de 

bună calitate şi în condiţii igienice şi de 

protecţie a populaţiei şi mediului;  

 Servicii slab organizate pentru 

comercializarea produselor animalier; 

  Existenţa de utilaje agricole învechite 

  Discordanţă între structura 

capacităţilor tehnologice (zestrea 

mecanică) şi structura de mărime a 

exploataţiilor agricole;  

 Competitivitate scăzută a produselor 

agroalimentare;  

 Exploatarea insuficientă a resurselor 

pădurii, a apelor etc;  

 Lipsa instalaţiilor de irigaţii şi desecări 

;  

 Lipsa lucrărilor de îmbunătăţire 
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calitativă a pajiştilor naturale;  

 Formele asociative ale agricultorilor 

din zonă sunt timide; Se face doar 

colectarea, nu şi procesarea şi 

valorificarea superioară a fructelor de 

pădure;  

 Pomicultura şi viticultura au fost 

neglijate; Unităţi de cazare turistică - 

servicii nedezvoltate 

  Lipsa de iniţiativă în gasirea unor 

oportunităţi care să reprezinte baza 

unor activităţi antreprenoriale;  

 Resurselor financiare reduse ale 

antreprenorilor, care să conducă la 

concretizarea succesului în în afaceri; 

  Management de calitate slaba si 

pregatirea antreprenoriala scăzută;  

 Lipsa centrelor de colectare a 

produselor agricole;  

 Insuficienta  dezvoltare a infrastructurii 

destinate sprijinirii activităţilor 

economice 
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OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 Adoptarea unor facilități fiscale pentru 

operatorii economici; 

 Existența cadrului legislativ, a 

strategiilor guvernamentale și a 

programelor de finanțare pentru 

înființarea de IMM-uri; 

 Disponibilitatea unor resurse 

suplimentare (apă sărată), posibil de a 

fi accesate prin utilizarea programelor 

de finanţare ale UE;  

 Existenţa unor terenuri disponibile 

pentru activităţi antreprenoriale; 

  Pârâurile şi lacurile de pe raza 

comunei permit amenajarea unor baze 

piscicole, atât pentru pescuitul de 

agrement cât si pentru cel industrial 

  Turismul reprezintă o oportunitate în 

apariţia şi dezvoltarea IMM-urilor cu 

activităţi turistice 

  Disponibilitatea autoritatilor locale de 

a încheia relaţii de parteneriat cu 

investitorii locali şi străini; 

  Dezvoltarea de relaţii de parteneriat 

economic si administrativ cu unităţi 

teritoriale (similare sau asemănătoare) 

din judeţ sau regiune; 

  Necesitatea luării de măsuri pentru 

stimularea şi convingerea 

proprietarilor de terenuri cu suprafeţe 

 

 Legislația națională și comunitară în 

continuă schimbare, ce poate 

determina fluctuații asupra strategiilor 

de dezvoltare ale operatorilor 

economici sau stoparea investițiilor 

acestora; 

 Schimbările climatului politic oferă 

incertitudini asupra mediului de 

afaceri pe termen mediu și lung; 

 Reducerea ponderii populației active 

și îmbătrânirea acesteia; 

 Reducerea ponderii populatiei active; 

Continuarea migrării populaţiei; Lipsa 

stimulentelor fiscale 

 Schimbări rapide în legislaţia 

economică; Birocraţie, fiscalitate 

excesivă;  

 Pericolul degradării florei şi faunei în 

zonele naturale; Starea de sărăcie care 

afectează dezvoltarea serviciilor la 

sate;  

 Perpetuarea unui nivel scăzut a 

productivităţii lipseşte producătorii 

agricoli de sursele necesare 

modernizării şi implicit a sporirii 

competitivităţii; 

  Competitivitatea scăzută a produselor 

riscă să accentueze deficitele 

comerciale, să reducă gradul de 
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restrânse de a se asocia, de a coopera 

în organizarea şi gestionarea 

producţiei agricole în sisteme 

moderne;  

 Colaborare cu organizaţii 

neguvernamentale care au capacitatea 

să atragă fonduri extrabugetare; 

Patrimoniul natural variat. El 

reprezintă o bază de plecare pentru 

diversificarea turismului intern şi 

internaţional; 

  Potenţial de creştere a formelor de 

turism activ, axat pe natură; Noi 

abordări la nivel naţional în ceea ce 

priveşte valorificarea resurselor 

naturale şi protecţia mediului. 

 Grad ridicat de electrificare al 

locuințelor; 

 Cooperarea între mediul de 

afaceri şi administraţia publică; 

 Accesul la piaţa internă a 

Uniunii Europene; 

 Îmbunătăţirea nivelului de atractivitate 

al 

regiunii; 

 Regenerarea comunităţilor rurale; 

 Facilităţi pentru asociaţiile agricole 

 Condiţii naturale favorabile dezvoltării 

economice; 

ocupare al forţei de muncă, să 

diminueze veniturile producătorilor. 

 Politici economice nefavorabile 

dezvoltării micilor afaceri și/sau 

apariția unor situații neprevăzute 

(pandemii) care pot afecta mediul 

economic; 

 Stagnarea pătrunderii capitalului strain; 

 Lipsa culturii antreprenoriale; 

 Lipsa capitalului de susţinere a 

investiţiilor în economie; 

 Protecţie scăzută a pieţelor indigene; 

 Subestimarea rolului IMM-urilor

 în economia teritoriului. 
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EDUCAȚIE 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Existența unor proiecte depuse spre 

finanțare su aflate în faza de 

precontractare în vederea extinderii și 

modernizării unităților școlare din 

comună și satele aparținătoare; 

 Existența microbuzelor școlare pentru 

transportul elevilor; 

 Existența unei biblioteci cu 12000 de 

volume în localitatea de reședință; 

 În general, profesorii au o bună pregătire 

 metodico-științifică; 

 Există un procentaj ridicat de profesori 

titulari și un procentaj foarte mic de 

suplinitori necalificați; 

 Infrastructura educaţională în dezvoltare 

 Investiții în reabilitarea, modernizarea, 

extinderea și dotarea unităților de 

învățământ; 

 Distanța mică între comuna Noșlac și 

reședința județului, Alba Iulia, ceea ce 

permite deplasarea facilă la unitățile de 

învățământ din municipiu; 

 Existența Centrului Multifunctional 

Cultural Educational Ocna Mureș,( 7 

km), a unei Case de Cultură în fiecare 

localitate aparținătoare comunei Noșlac . 

 Reţea de invăţămant general 

modernizată;  

 Lipsa   parțială   a echipamentelor IT în 

vederea organizării cursurilor online. 

Numar mic de școlari și preșcolari 

 Necesitatea reabilitării exterioare a 

grădinițelor de pe raza comunei; 

 Absenteismul și abandonul școlar,în 

special în rândul categoriilor 

defavorizate ale populației; 

 Numar insuficient de personal 

didactic și auxiliar în unitățile 

școlare; 

 Apariția pandemiei Covid 19 la 

începutul anului 2020 a determinat 

desfășurarea în condiții improprii a 

actului educațional; 

 Lipsa cursurilor de instruire a 

cadrelor didactice pentru 

desfășurarea actului educațional 

online; 

 Neparticiparea la cursuri la clasă se 

răsfrânge negativ asupra rezultatelor 

școlare ale elevilor; 

 Subfinanțarea sistemului 

educațional; 

 Nu există un muzeu local al comunei. 

 Nivelul scăzut al salariilor în 

sistemul educaţional;  

 Nu există, încă o viziune cultural-

socială asupra învăţământului în 
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 Existenţa de gradiniţe pentru copiii 

preşcolari; Implicarea administraţiei 

locale în proiecte de modernizări 

/reparaţii şcoli; 

 Personal didactic calificat partial în 

cadrul 

unităților de învățământ din comună, 

  

rândul sătenilor,dominând atitudinea 

strict instrumentală care apreciază 

avantajele învătământului doar în 

măsura în care aduce un loc de 

muncă mai bine remunerat;  

 Inexistenţa facilităţilor care să atragă 

specialişti în domeniul 

învăţământului; 

  Număr scăzut de elevi; Scăderea 

natalităţii, accentuarea fenomenului 

de îmbătrânire a populaţiei rămase. 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 Posibilitatea accesării de fonduri 

guvernamentale și europene structurale 

pentru reabilitarea unităților școlare, 

dotarea școlilor cu echipamente IT, 

mobilier școlar; 

 Posibilitatea accesări

fondurilor guvernamentale în vederea 

achiziționării suplimentare a unor 

microbuze școlare; 

 Posibilitatea stabilirii de parteneriate 

care să favorizeze dezvoltarea unor 

servicii social-educative noi și de 

calitate; 

 Existența de programe de formare a 

personalului în colaborare cu specialiști 

din țară și din străinătate; 

 Promovarea voluntariatului. 

 Derularea unor parteneriate şi a unor 

 

 Vecinătatea cu municipiilor Aiud și 

Ocna Mureș amenință creșterea 

numărului de absolvenți de ciclul 

gimnazial care aleg continuarea 

studiilor pe raza orașului ; 

 Nivelul de trai redus limitează şi 

oportunităţile de dezvoltare socială și 

educațională; 

 Schimbări dese ale sistemului de  

învățământ și ale programei școlare; 

 Creşterea ratei de părăsire a sistemului 

de învăţământ în mediul rural, în 

rândul categoriilor vulnerabile ale 

populației. 

 Rată mare de abandon școlar în 

comunităție defavorizate; 

 Număr mic de copii in clasele I-VIII 

 Migrarea populației tinere spre alte 
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proiecte educaţionale cu finanţare internă 

şi externă 

zone 

 Îmbătânirea populației 

 Amplificarea îmbătrânirii populaţiei 

face dificil procesul de educaţie 

ecologică si de implicare a cetăţenilor 

în viaţa comunităţii; 

  Pe fondul scăderii natalităţii şi al 

îmbătrânirii populaţiei, scade continuu 

numărul de elevi; 

  Scăderea interesului adolescenţilor 

faţă de studiile universitare, faţă de 

şcoală în general; 

  Scăderea atractivităţii sistemului de 

învăţământ datorită salariilor mici din 

acest sector; 

  Legislaţia în domeniu, în continuă 

modificare; 

  Menţinerea decalajelor între 

performanţele elevilor din mediul 

urban şi mediul rural 
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SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE 

SOCIALĂ 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Existența cabinetului medical și a 3 

cadre medicale în comună, din care 1 

medic de familie, 2 asistenți medicali; 

 Cadre medicale bine pregătite 

 Existența unei farmacii pe raza comunei; 

 Existența a 4 gradințe, câte 1 în fiecare 

din localitățile aparținătoare comunei; 

 Administraţia publică locală  asigură 

fonduri şi servicii pentru protecţie 

socială; 

 Buna organizare a serviciilor de 

consiliere şi informare în cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului; 

 Colaborare cu instituţii publice şi 

organizații nonguvernamentale pentru 

oferirea de servicii şi beneficii de 

asistență socială; 

 Localizarea geografică a comunei în 

apropierea municipiului Alba Iulia, 

reședința județului Alba 

 rata scăzută a şomajului 

 Protejarea micilor ateliere 

meșteșugărești pentru atragere forță de 

munca 

 Administraţia piublică locală asigură 

fonduri şi servicii pentru protecţie 

socială; 

 

 Lipsa cabinetelor medicale în 

localitățile aparținătoare, a farmaciilor, 

a medicilor de familie și a asistenților 

medicali; 

 Lipsa sistemului de asistenţă socială şi      

a serviciilor de sănătate 

 Lipsa asistenţei medicale de urgenţă 

 Infrastructură de sănătate nedezvoltată 

 Fonduri bugetare reduse pentru 

dezvoltarea sistemului de servicii 

sociale din comună; 

 Lipsa resurselor financiare necesare 

pentru formarea profesională continuă a 

personalului instituției; 

 Lipsa parteneriatelor public-privat 

viabile și 

durabile în domeniul serviciilor sociale; 

 Pasivitatea membrilor comunității în 

problemele de interes comunitar, lipsa 

simțului civic. 

 Comunități defavorizate mari 

 Probleme de integrare socială 

 Costuri mari cu asistența socială 

 Lipsa unui sistem modern de formare 

 Numărul mare al persoanelor în vîrstă 

 Procentul mare al persoanelor cu 

dependenţă 
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  Iniţierea unui parteneriat între 

administraţia publică şi ONG-uri pentru 

rezolvarea problemelor sociale;  

 Utilizarea resurselor comunitare si extra 

comunitare pentru ameliorarea 

problemelor sociale;  

 Realizarea pe raza comunei a unor 

locuri de joacă;  

 Implicare Consiliului Local în 

dezvoltarea serviciilor comunitare 

pentru copil şi familie 

  Există o viaţă socială şi culturală activă;  

 În Noşlac s-a păstrat mediul rural de 

viaţă specific, care oferă condiţii 

alternative faţă de mediul urban. 

 

 Prezenţa problemelor de igienă generală 

în rândul grupurilor defavorizate 

 Insuficienta preocupare pentru 

procurarea de fonduri extrabugetare; 

 Migraţie accentuată 

  Amplificarea migraţiei populaţiei în 

ambele direcţii urban-rural, rural-urban, 

poate determina instabilitate 

demografică, oamenii nu au sentimentul 

apartenenţei la comunitate şi se 

comportă în consecinţă, fără a-şi asuma 

responsabiliţăţi în dezvoltarea acesteia 

  Valenţele pozitive ale satului sunt greu 

de valorificat datorită nivelului 

economico-social scăzut al populaţiei 

comunei; 

  Scăderea nivelului de trai a unei părţi 

din populaţie şi lipsa locurilor de 

muncă; 

  Potenţial scăzut pentru interacţiuni 

sociale; Nivel scăzut al încrederii între 

indivizi şi structurile locale, datorită 

mentalităţilor şi lipsei participării 

publice la luarea deciziilor;  

 Nivel scăzut al implicării în viaţa 

comunităţii, îndeosebi a tinerilor 
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OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 Abordarea unor concepte si strategii 

de dezvoltare turistica regionala, 

proiecte comune în cadrul Regiunii 

de dezvoltare Centru; 

 Posibilitatea derulării de parteneriate 

cu ONG-uri sau operatori economici 

care activează în turism pentru 

dezvoltarea de proiecte de investiții 

în turism; 

 Asocierea cu localitățile învecinate 

pentru dezvoltarea turistică a zonei; 

 Posibilitatea atragerii resurselor 

financiare pentru dezvoltarea 

turismului de către operatorii publici 

și/sau privați prin programele de 

finanțare, crescând gradul de 

accesibilizare și atractivitatea 

teritoriului; 

 Oportunitatea finanţării interne şi 

externe a programelor în care 

turismul este domeniu ţintă; 

  Existenţa unor meşteri populari 

capabili să transmită cunoştintele lor 

tinerilor; 

  Oportunităţi invesţitionale: - în 

zonele lacurilor, pe malul Mureşului, 

se pot amenaja spaţii pentru pescuit, 

ştrand, plimbări cu barca, circuite 

sportive, tabere, pensiuni; 

  Apariţia fondurilor structurale ale 

U.E. pentru promovareaTurismului. 

 

 Schimbările climatice au efecte 

negative asupra activităților turistice, 

reducând numărul de turiști; 

 Calamităţi naturale sau situații 

excepționale (epidemii, pandemii,etc) 

care blochează activitatea turistică; 

 Existența unor factori de 

risc.(Cutremure, Inundații, Fenomene 

meteorologice extreme, Incendii de 

vegetație ) 

 Pierderea tradiţiilor şi obiceiurilor în 

zona rurală 

  Depopularea satelor şi migrarea 

tinerilor 

 Nerespectarea reglementărilor legale care au 

ca rezultat afectarea mediului, a zonelor 

protejate, a fondului silvic, poluarea apelor 
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 Politica națională încurajează 

dezvoltarea de noi forme de turism 

(religios, urban, 

ecologic, agroturism, silvoturism etc.). 
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TURISM ȘI CULTURĂ 

 

PUNCTE TARI 

 

PUNCTE SLABE 

 

 Aşezare avantajoasă din punct de vedere 

turistic. 

 Experinţă în accesarea fondurilor 

europene  

 Existența câtorva biserici pe raza 

localităților :  

 Natura bine conservată si nepoluată. 

 Obiceiuri, traditii si artizanat cu 

multiple influenţe culturale etnice, ce 

atrag  turişti din alte ţări. Existența 

dansuri populare tradiționale; 

 Existența unor sărbători culturale 

locale : Zilele Comunității , Zile 

familiale , etc  

 Prezența in zona a majorității 

operatorilor de telefonie și internet 

 Acces facil la internet 

 Existenta celor 4 camine culturale, cate 

unu în fiecare localitate 

 Existenţa unor resurse –apă sărată- 

pentru dezvoltarea turismului de 

sănătate;  

 Infrastructura rutieră (drumuri judeţene 

) modernizată si poziţia geografică 

favorizează dezvoltarea turismului de 

recreere,de tranzit şi de afaceri; 

  Populatie deosebit de ospitaliera şi 

prietenoasă; 

 

 Ofertă scăzută a posibilităților de 

agrement 

 la acest moment; 

   Lipsa unor itinerarii turistice tematice 

care 

 să valorifice potențialul natural și 

cultural; 

 Lipsa organizațiilor

 neguvernamentale active pe raza 

comunei; 

 Capacitatea redusă de scriere de 

proiecte culturale; 

 Nu există o susținere a

 activităților culturale și din donații 

private; 

 Drumuri nemodernizate şi 

infrastructură edilitară insuficientă în 

zonele agroturistice; 

  Puncte de atractie turistică: intreaga 

zona are peisaje atractive, lacuri 

amenajabile; Lipsa pensiunilor cu 

specific agroturistic. 

 Lipsa unei asociaţii de reprezentare a 

intereselor în turism. 
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  Folclorul şi tradiţiile culinare ale 

regiunii; 

 Natura în mare parte bine conservat[ă 

şi nepoluată;  

 Obiceiuri, tradiţii şi artizanat cu 

multiple influenţe culturale entice ce 

atrag turişti din alte ţări;  

 Existenţa unor unităţi de alimentaţie 

publică şi de prestări-servicii 

diversificate care se pot îmbunătăţii şi 

diversifica; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 Abordarea unor concepte si strategii de 

dezvoltare turistica regionala, proiecte 

comune în cadrul Regiunii de 

dezvoltare Centru; 

 Posibilitatea derulării de parteneriate cu 

ONG-uri sau operatori economici care 

activează în turism pentru dezvoltarea 

de proiecte de investiții în turism; 

 Asocierea cu localitățile învecinate 

pentru dezvoltarea turistică a zonei; 

 Posibilitatea atragerii resurselor 

financiare pentru dezvoltarea 

turismului de către operatorii publici 

și/sau privați prin programele de 

finanțare, crescând gradul de 

accesibilizare și atractivitatea 

teritoriului; 

 

 Schimbările climatice au efecte 

negative asupra activităților turistice, 

reducând numărul de turiști; 

 Calamităţi naturale sau situații 

excepționale (epidemii, pandemii,etc) 

care blochează activitatea turistică; 

 Existența unor factori de 

risc.(Cutremure, Inundații, Fenomene 

meteorologice extreme, Incendii de 

vegetație ) 

 Pierderea tradiţiilor şi obiceiurilor în 

zona rurală 

  Depopularea satelor şi migrarea 

tinerilor 

  Nerespectarea reglementărilor legale 

care au ca rezultat afectarea mediului, a 

zonelor protejate, a fondului silvic, 
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 Oportunitatea finanţării interne şi 

externe a programelor în care turismul 

este domeniu ţintă; 

  Existenţa unor meşteri populari 

capabili să transmită cunoştintele lor 

tinerilor; 

  Oportunităţi invesţitionale: - în zonele 

lacurilor, pe malul Mureşului, se pot 

amenaja spaţii pentru pescuit, ştrand, 

plimbări cu barca, circuite sportive, 

tabere, pensiuni; 

  Apariţia fondurilor structurale ale U.E. 

pentru promovareaTurismului. 

 Politica națională încurajează 

dezvoltarea de noi forme de turism 

(religios, urban, 

ecologic, agroturism, silvoturism etc.). 

poluarea apelor 



Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 
 

151  

 

MEDIU 

 

PUNCTE 

TARI 

 

PUNCTE 

SLABE 

 

 Existența rețelei de canalizare 22.560 

km, în 

Comuna  Noșlac; 

 Locuinţe construite din materiale 

durabile; 

 Locuinţe cu suprafeţe şi grad de dotari 

bune; 

 Potenţial natural al regiunii valoros; 

  Principala apă curgătoare este râul 

Mureş, în care se varsă râul Arieş, în 

locul la numit la Zugău;  

 Clima continental moderată;  

 Rezervă de teren pentru amenajări 

ulterioare, îndeosebi vii şi livezi, 

plantări de păduri 

  Suprafeţe de teren agricol propice 

dezvoltării unei agricultur ecologice şi 

irigate 

  Industrializarea redusă şi agricultura 

extensivă au condus la poluări reduse, 

ceea ce a permis menţinerea 

biodiversităţii şi obţinerea unor 

producţii cu calitate biologică ridicată; 

  Existentă unei politici de dezvoltare 

euroregionale în domeniul protecţiei 

mediului 

  Copii sunt interesaţi şi sunt 

 

 Lipsa monitorizării mediului 

înconjurător; 

 Deranjarea habitatului faunei și florei 

protejate prin activități agricole și 

zootehnice; 

 Lipsa de educație și de responsabilitate 

a populației în raport cu mediul. 

 Mediu natural deşi valoros nu este 

protejat în mod corespunzător; 

  Prezenţa unor poli de atracţie urbană: 

Alba Iulia, Luduş, Aiud, Tg. Mureş; 

  Intensificarea proceselor de degradare a 

solului datorită metodelor folosite în 

paralel cu reducerea fondurilor alocate 

ameliorării terenurilor degradate;  

 Lipsa lucrărilor de corecţii de albii şi 

stabilizarea versanţlor cu posibile 

alunecări de teren şi erodarea solului, cu 

consecinţe grave pe termen lung;  

 Zone cu alunecări de teren, accidentat şi 

cu risc de prăbuşire;  

 Infrastructură nedezvoltată;  

 Starea tehnică a drumurilor modestă;  

 Lipsa unor studii geotehnice şi hidro-

geologice în zonă, care să stea la baza: 

măsurilor de combatere sau stabilizare a 

terenurilor afectate de alunecare;  
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implicaţi în acţiunile de protecţie a 

mediului; 

 Vidanjarea apelor uzate este asigurată; 

 Calitatea bună a apei și solului; 

 Colectarea selectiva, tratarea și 

transportul deșeurilor  

 Apropierea râului Mureș şi prezenţa  

lacurilor pentru pescuit 

 

 Aportul la poluarea apelor de suprafaţă 

şi subterane datorate nepunerii în 

funcţiune a canalizării şi deversărilor 

necontrolate de ape uzate menajere;  

 Aportul surselor difuze la poluarea 

apelor de suprafaţă şi subterane; 

  Gospodărirea integrată şi durabilă a 

bazinului hidrografic Noşlac, va trebui 

să cuprindă: lucrări de apărare a 

malurilor, regularizări de curs, indiguiri, 

ruperi de pantă pentru văile torenţiale, 

decolmatarea şi adâncirea văiilor; 

  Realizarea unor acumulări de apă prin 

baraje de pământ succesive cu înălţime 

mică; 

  Corectări de pantă a versanţilor şi 

plantarea lor cu vegetaţie arboricolă, 

pentru evitarea alunecărilor de teren;  

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 Existența fondurilor de investiții 

direcționate către proiecte în domeniul 

protecției mediului în general; 

 Introducerea surselor regenerabile de 

energie (panouri solare, panouri 

fotovoltaice, utilizarea energiei geotermale, 

etc.); 

 Existența unor finanțări 

guvernamentale pentru proiecte de mediu 

(îndiguiri, apărări și consolidări de maluri și 

albii, decolmatări, etc.); 

 

 Schimbările climatice reprezintă o 

amenințare pentru cadrul natural: 

temperaturile cresc, tiparele precipitațiilor 

se schimbă; 

 Condițiile meteorologice extreme care 

conduc la riscuri de genul inundațiilor și a 

incendiilor tind să devină mai frecvente și 

intensitatea lor să sporească; 

 Extinderea eroziunii solului cu 

consecinţe grave pe termen lung; 

  Mentalitatii de indiferenţă faţă de 
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 Existența programelor de  finanțare 

susținute din Fondul pentru Mediu, precum: 

programul Rabla, programul de 

îmbunătățire a calității mediului prin 

împădurirea terenurilor agricole degradate, 

programul național de îmbunătățire a 

calității mediului prin realizarea de spații 

verzi în localități etc. 

 Extinderea colaborarii si implicarea 

O.NG.-urilor şi a şcolilor în programe 

commune de educaţie ecologică; 

  Incurajarea activitatilor economice in 

domeniul protectiei mediului; 

  Programe ale autorităţilor judeţene, 

regionale şi centrale destinate mediului 

rural; 

  Atragerea investitorilor care au resurse 

financiare în implementarea obiectivelor 

pentru dezvoltarea durabilă a zonei;  

 Implementarea unor proiecte/programe 

de mediu ,,domeniu finanţat cu prioritate de 

organisme internaţionale‖ îndeosebi în 

refacerea infrastructurii; 

  Coperare zonală şi regională cu 

proiectele europene care vizează 

infrastructura (comunele şi oraşele 

învecinate); 

  Posibilităţi de creştere a suprafeţelor 

destinate agriculturii ecologice; 

  Aplicarea unui management durabil 

în vederea reducerii fenomenelor de 

eroziune 

protecţia mediului;  

 Sporirea numarului de autoturisme 

dupa 1990;  

 Poluarea solului de catre unii agenţi 

Economici; 

  Reducerea continuă a fertilităţii solului 

va conduce la plafonarea producţiei 

agricole; 

  Pericolele care ameninţă mediul 

natural: păşunatul, braconajul, administrarea 

necorespunzătoare a pădurilor; 

  Afectarea negativă a biodiversităţii în 

absenţa unui management adecvat pentru 

mediul natural; 

  Ameninţări naturale: eroziuni de mal, 

alunecări de teren, inundaţii; Văi torenţiale; 

Nu este un studiu concret asupra factorilor 

de mediu 
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CAPACITATE 

ADMINISTRATIVĂ 

 

PUNCTE 

TARI 

 

PUNCTE 

SLABE 

 

 Management performant al Primăriei; 

 Administraţie publică locală dezvoltată, 

resurse umane pregătite 

 Experienţa aparatului adminsitrativ în 

accesarea de fonduri europene 

nerambursabile; 

 Personal angajat cu studii superioare 

și cu experiență în administrația 

publică locală; 

 Asigurarea liberului acces la 

informațiile de interes public și 

transparență decizională; 

 Răspuns prompt către cetățean; 

 Implementarea de proiecte de investiții 

care au dus la dezvoltarea comunității 

sub aspect economic, social, cultural 

etc. 

 Deschiderea administraţiei actuale 

către Investiţii; Disponibilitatea 

administraţiei locale de a oferi facilităţi 

pentru investitori strategici; 

  Dotarea cu echipamente de tehnică de 

calcul şi acces la Internet, atât în 

administraţie, cât şi în învăţământ;  

 Necesitatea respectării şi aplicării 

legislaţiei existente în domeniul 

 

 Lipsa modernizării clădirii unde 

funcționează Primăria și Serviciul de 

Asistență Socială; 

 Lipsa resurselor fianciare proprii 

pentru realizarea de investiții în vederea 

dezvoltării capacității administrative; 

 Absența la nivel național a unui sistem 

de monitorizare și evaluare a modului 

de furnizare a serviciilor publice; 

 Lipsa unui sistem informatic integrat 

în 

administrația publică; 

 Complexitatea 

formalităţilor/procedurilor 

administrative care trebuie îndeplinite 

în relația administrație – cetățean; 

 Implicarea redusă a societății civile în 

stabilirea strategiilor locale pe termen 

mediu și lung. 

 Comunicare segmentară între autorităţi 

pentru a rezolva problemele 

comunităţii în mod unitar; 

  Lipsa fondurilor administraţiei locale 

în rezolvarea problemelor de mediu;  

 Personal insuficient în instituţiile 

publice pentru a rezolva şi gestiona 
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administraţiei publice locale şi 

mediului; 

  Existenţa Planului de acţiune în 

domeniul implementării Aquis-ului 

Comunitar în domeniul protecţiei 

mediului şi sănătăţii populaţiei;  

 Suportul autorităţilor administrative 

locale (Prefectura, Consiliul Judeţean, 

Consiliul Local) pentru implementarea 

Aquis-ului Comunitar; 

 Obună comunicare cu cetăţenii 

eficient toate problemele; 

  Rigiditatea instituţiilor; Abordare 

fragmentară în ceea ce priveşte 

managementul mediului. 

 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

AMENINȚĂRI 

 

 Existența cadrului legal privind 

autonomia financiară și administrativă 

la nivelul autorității administrației 

publice locale; 

 Existența unui program operațional 

dedicat dezvoltării capacității 

administrative; 

 Dezvoltarea socio-economică 

ascendentă la nivelul unității 

administrativ-teritoriale; 

 Existența unei surse alternative 

generatoare de venituri proprii, prin 

proiectele finanțate din fonduri 

nerambursabile; 

 Existența mecanismelor de cooperare/ 

colaborare/ parteneriat, cum ar fi: 

asociații de dezvoltare 

intercomunitară, grupuri de acțiune 

 

 Legislație neclară, generată de 

întârzierea adoptării normelor de 

aplicare a unor acte normative, 

contradicții între prevederile legale și 

suprapuneri de acte normative; 

 Regulile de finanțare, atât regulile 

specifice ale finanțatorului, cât și 

legislația națională aplicabilă, nu sunt 

corelate și armonizate astfel încât să 

permită o aplicare facilă, unitară, 

previzibilă și sustenabilă, de natură să 

contribuie la dezvoltarea capacității 

beneficiarilor și la eficientizarea 

activităților acestora; 

 Influenţa şi presiunile factorului politic. 

 Neimplicarea societăţii civile în 

rezolvarea problemelor de mediu; 

  Insatisfacţia comunităţii în rezolvarea 
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locală, parteneriate public-public, 

public-privat, etc.; 

 Extinderea serviciilor publice 

furnizate online. 

 Dezvoltarea parteneriatului public-

privat Implementarea unor sisteme de 

management pe proiect la nivelul 

administraţiei publice locale;  

 Implicarea ONG-urilor specializate în 

rezolvarea problemelor comunităţilor 

şi grupurilor pe care le reprezintă; 

  Eforturile autorităţilor în utilizarea 

unor practici curente coerente de 

gestionare a problemelor de 

administraţie şi mediu;  

 Existenţa unei Strategii de Dezvoltare 

a Regiunii Centru; Existenţa unei 

Strategii de Dezvoltare a judeţului 

Alba; 

  Utilizarea programelor de finanţare 

pentru agricultură 

unor probleme de mediu (de obicei, ele 

depăşesc financiar administraţia 

locală); 

  Lipsa unei coordonări a acţiunilor de 

atragere de investitori străini;  

 Lipsa unei culturi de implicare a 

cetăţenilor în problemele comunitare 
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PARTEA A IV-A 

 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
 

1. Misiunea 

Misiunea administrației publice locale a comunei Noșlac este de a fi permanent în 

slujba comunității locale, pentru a rezolva nevoile acesteia într-o manieră legală, 

transparentă, echitabilă, competentă și eficientă, asigurând astfel creșterea calității vieții 

locuitorilor comunei. 

 

2. Viziunea 

Noșlac 2027 – o comună dezvoltată economic, accesibilă investitorilor și 

competitivă, cu o administrație publică modernă, care să asigure îmbunătățirea condițiilor 

de trai tuturor locuitorilor săi și accesul liber și egal la servicii publice de calitate. 

Viziunea de dezvoltare a comunei ne oferă o imagine asupra a ceea ce se dorește a 

fi Noșlac în anul 2027, bazându-se pe următoarele direcții generale: 

 dezvoltarea economică a comunei prin valorificarea superioară a resurselor 

locale, acordarea de facilități investitorilor și crearea unui climat proprice 

dezvoltării mediului de afaceri; 

 modernizarea infrastructurii de transport și a celei tehnico-edilitare; 

 îmbunătățirea condițiilor de trai ale locuitorilor ca urmare a dezvoltării 

economice și a modernizării serviciilor publice; 

 creșterea calității vieții prin îmbunătățirea calității factorilor de mediu; 

 consolidarea capacității administrative. 

 

3. Principii 

Principiul dezvoltării sustenabile 

La baza strategiei se află ideea unei dezvoltări sustenabile, în cadrul căreia mediul 

natural, dezvoltarea economică şi viaţa socială se găsesc într-o strânsă interdependență, 

interacţiunea lor contribuind la creşterea calităţii vieţii oamenilor şi a mediului lor natural. 

 



Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 
 

158  

Principiul accesibilităţii 

O autentică integrare în societate se poate obține numai prin accesul liber și 

neîngrădit al oamenilor la mediul ambiant. Accesibilitatea reprezintă o condiţie esenţială 

pentru o calitate ridicată a vieţii, fiind deosebit de importantă pentru ca persoanele cu 

dizabilităţi să poată participa la activităţile din cadrul societăţii. Datoria administrației 

publice locale este aceea de a furniza servicii integrate accesibile, astfel încât toţi cetăţenii 

să le poată folosi în mod independent, sigur şi demn. 

 

Principiul comunicării 

Este necesară înţelegerea nevoilor, ideilor şi valorilor cetăţenilor comunei, astfel 

încât acestea să poată fi utilizate în fundamentarea unor decizii mai bune. Administrația 

publică locală trebuie să ofere cetățenilor posibilitatea de a deveni parte integrantă în 

procesul de luare a deciziilor cu privire la problemele comunei. 

 

Principiul profesionalismului 

Profesionalismul este exprimat atât prin managementul schimbării, cât şi prin 

utilizarea unor tehnici esenţiale pentru un management public eficient. 

Pentru ca cetățenii să aibă încredere în administrația publică locală, ar trebui 

dezvoltate în toate compartimentele instituției, la toate nivelurile, competenţe de bază cum 

ar fi: managementul financiar, managementul resurselor umane, managementul informaţiei 

şi al comunicaţiilor, dezvoltarea abilităţilor de conducere, dezvoltarea profesională şi 

furnizarea de servicii. 

 

Principiul transparenţei 

Transparența constituie o condiție esențială pentru dezvoltarea durabilă și 

întreținerea unor relaţii strânse cu comunitatea. Proiectele publice trebuie să fie 

transparente, respectându-se dreptul cetăţenilor de a participa la întâlniri şi de a avea acces 

la înregistrări publice. 
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4. Valori 

Respect pentru lege 

În tot ceea ce întreprinde pentru atingerea obiectivelor sale, administrația publică 

locală se întemeiază pe lege. Respectul față de lege trebuie să stea la baza oricărei societăți, 

reprezentând garanția unei dezvoltări durabile a acesteia. 

 

Respect pentru diversitatea culturală 

Diversitatea culturală reprezintă fundamentul păcii, armoniei şi al sustenabilităţii 

culturii societăţii. Promovarea diversității culturale constituie responsabilitatea tuturor 

societăţilor. 

 

Respect pentru şanse egale 

Administrația publică locală trebuie să ofere posibilitatea tuturor indivizilor de a 

trăi şi de a munci într-un mediu lipsit de discriminări. 

 

Respect pentru diversitatea etnică 

Autoritățile publice locale caută să înlăture discriminarea rasială, socio-economică 

şi barierele instituţionale, asigurându-se astfel că toţi cetăţenii, indiferent de etnie, au 

oportunităţi şi şanse egale de a participa la viaţa comunităţii. 

 

Respect pentru justiţia socială 

Autoritățile publice locale cred în ideea de justiţie socială care să ofere perspective 

mai bune pentru toate categoriile vulnerabile ale comunităţii. Este imperios necesar să se 

promoveze perspective egale de educaţie, sănătate şi autonomie pentru toţi cetăţenii. 

 

Respect pentru demnitatea umană 

Autoritățile publice locale garantează dezvoltarea independentă şi la potenţial 

maxim a fiecărui individ şi respectarea deplină a personalităţii fiecăruia. Cetăţenii comunei 

vor fi trataţi cu demnitate în ceea ce priveşte stilul lor de viaţă, cultura, credinţele şi 

valorile personale. 
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Respect pentru confidenţialitate 

Autoritățile publice locale trebuie să se asigure că dreptul la intimitate şi la viaţa de 

familie este respectat, că este cunoscut modul în care datele cu caracter personal ar trebui 

folosite şi stocate, şi că cetăţenii pot fi siguri de confidenţialitatea informaţiilor lor, 

dezvăluirea acestora putând fi realizată doar cu aprobarea lor. 

 

Respect pentru mediul înconjurător 

Autoritățile publice locale trebuie să asigure protecția și conservarea mediului 

înconjurător, resursă valoroasă pentru generațiile viitoare. 

 

5. Obiectiv general 

Dezvoltarea economică și socială durabilă a comunei Noșlac, care să determine 

creșterea calității vieții locuitorilor săi. 

 

6. Obiective specifice, priorități și măsuri 

Obiectiv specific 

 Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și tehnico-

edilitare 

Justificare 

Infrastructura de transport a comunei prezintă anumite vulnerabilități cum ar fi: 

 accesibilitate limitată în anumite zone; 

 drumuri ce deservesc obiective economice, drumuri de exploatație agricolă și 

forestieră sau de interes turistic, care necesită reabilitare și modernizare; 

 podețe ce necesită reabilitare. 

 

Din punct de vedere tehnico-edilitar: 

 toţi cetățenii comunei trebuie racordați la sistemul de alimentare cu apă; 

 toţi din cetățenii comunei trebuie racordați la sistemul de canalizare menajeră; 

 necesitatea extinderii sistemului de distribuție gaze naturale în comună; 

 este necesară extinderea rețelei de curent electric și a iluminatului public 

modern; 

 sunt oportune amenajarea peisagistică a comunei și extinderea și reabilitarea 

spațiilor verzi; 

 se recomandă utilizarea pe scară largă a surselor regenerabile de energie. 
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Având în vedere că o infrastructură rutieră extinsă, reabilitată și modernizată, 

precum și dotările tehnico-edilitare la standarde înalte determină progresul economic și 

social al unei comunități, se stabilește ca obiectiv strategic „Consolidarea și modernizarea 

infrastructurii locale de transport și tehnico-edilitare‖. 

La sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Noșlac îşi propunre o rețea de drumuri de 

acces și străzi modernizate, asfaltarea drumurilor vicinale, de trotuare amenajate pentru 

pietoni, de spații verzi extinse. Comuna va fi un loc în care toţi cetățenii vor beneficia de 

alimentare cu apă şi canalizare, racordare la rețeaua de gaz, iluminat public modern, ca 

bază a apropierii condiţiilor de viaţă de standardele europene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea 1.1. 

Îmbunătățirea mobilității locuitorilor și mărfurilor prin dezvoltarea și modernizarea 

rețelei de infrastructură rutieră. 

Măsuri: 

 Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri în vederea îmbunătăţirii conexiunii 

rutiere în cadrul comunei și între localităţile din judeţ 

 Reabilitarea, modernizarea și extinderea drumurilor ce deservesc obiective 

economice și a drumurilor vicinale. 

 Amenajarea de piste de biciclete 

 Dezvoltarea transportului public 

 

Prioritatea 1.2. 

Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare 

Măsuri: 

 1.2.1. Extinderea, reabilitarea și modernizarea rețelei de apă și canalizare 

 1.2.2. Introducerea, modernizarea și extinderea rețelei de gaze naturale 

 1.2.3. Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de curent electric 



Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 
 

162  

 1.2.4. Sprijinirea extinderii și modernizării rețelei de iluminat public 

 1.2.5. Sprijinirea introducerii și utilizării surselor alternative de producere a 

energiei, respectiv de eficientizare a utilizării energiei în clădirile publice 

 

Prioritatea 1.3. 

Îmbunătățirea accesului la TIC, a calității și utilizării acestor rețele de către 

populație, operatori economici și instituții. 

Măsuri: 

 1.3.1. Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de TIC 

 

Prioritatea 1.4. 

Sprijin acordat tinerilor pentru locuinţe 

Măsuri: 

 Locuinţe pentru tineri 

Obiectiv specific 2. Dezvoltarea economiei locale şi creşterea competitivităţii acesteia 

 

Justificare 

Dezvoltarea mediului de afaceri local prin sprijinirea întreprinzătorilor privați 

existenți și atragerea de noi investitori va avea efecte benefice pentru întreaga comunitate 

locală:  

 venituri mai mari la bugetul local; 

 valorificarea potențialului natural, economic-social, cultural etc. al comunității 

locale; 

 crearea de noi locuri de muncă; 

 specializarea forței de muncă; 

 reducerea/eliminarea șomajului 

 incluziune socială; 

 promovarea comunei pe plan național și internațional. 

Se impune de asemenea sprijinirea producătorilor locali pentru creșterea 

competitivității și consolidarea poziției acestora pe piața națională și internațională. 

Aceasta implică inclusiv dezvoltarea infrastructurii rutiere de transport de mărfuri și 

persoane, precum și dotări tehnico-edilitare la standarde moderne. 
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Prioritatea 2.1 

Creşterea competitivității producătorilor locali 

Măsuri: 

 2.1.1. Sprijinirea creării și dezvoltării infrastructurii mediului de afaceri 

 

Prioritatea 2.2. 

Dezvoltarea capitalului uman 

Măsuri: 

 2.2.1. Susținerea programelor adecvate de formare a resursei umane potrivit 

dinamicii pieței de muncă 

 2.2.2. Calificarea/recalificarea în domeniile cu potențial competitiv, în vederea 

configurării condițiilor pentru specializare inteligentă 

 

Prioritatea 2.3. 

Dezvoltarea serviciilor de consultanță și expertiză în afaceri competitiv 

Măsuri: 

 2.3.1. Informarea și consilierea continuă a agricultorilor cu privire la: 

oportunitățile de dezvoltare și de investiții; cerințele și standardele UE (referitoare 

la mediu, apă, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și sănătatea 

publică), precum și susținerea proiectelor care au ca scop trecerea la sisteme de 

producție conforme cu cerințele UE și respectării acestor cerințe de către toți 

producătorii agricoli 

 2.3.2. Sprijinirea omologării şi promovării produselor agroalimentare cu specific 

local 

 

 

Obiectiv specific 3. Servicii de educație moderne și performante 

 

Justificare 

Nu se poate vorbi de dezvoltarea durabilă a unei comunități fără asigurarea de 

servicii de educație moderne și performante 
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Constituie priorități pentru administrația publică locală în perioada următoare: 

 dotarea cu mobilier și echipamente IT performante pentru creșterea calității actului 

educațional; 

 reabilitarea și modernizarea clădirilor din unitățile de învățământ 

 amenajarea de terenuri/săli de sport; 

 amenajarea de locuri de joacă pentru copii și adolescenți. 

Administrația publică locală, în colaborare cu conducerea unităților de învățământ 

de pe raza comunei urmăresc în acest fel creșterea performanțelor școlare, dar și reducerea 

absenteismului și a abandonului școlar, în special pentru copiii ce provin din medii sociale 

defavorizate. 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea 3.1. 

Asigurarea accesului tuturor cetățenilor la servicii de educație 

Măsuri: 

 3.1.1. Asigurarea educației de bază pentru toți cetățenii, prin sprijinirea 

învăţământului primar şi gimnazial şi prevenirea abandonului şcolar 

 3.1.2 Facilitarea accesului copiilor şi cadrelor didactice la grădiniţe şi şcoli în 

zonele greu accesibile sau cu transport public deficitar 

 

Prioritatea 3.2. 

Susținerea performanței școlare și a specializării inteligente 

Măsuri: 

 3.2.1. Susţinerea elevilor cu potenţial intelectual crescut, precum şi a elevilor ce 

provin din familii defavorizate 

 3.2.2 Susținerea specializării inteligente, creșterea adaptabilității ofertei 

educaționale la cerințele pieței muncii și adaptarea competențelor absolvenților la 

cerințele angajatorilor 

 3.2.3. Înfiinţare afterschool 
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Obiectiv specific 4. Servicii de sănătate și sociale de calitate 

 

Justificare 

Creșterea calității vieții cetățenilor comunei este întemeiată și pe servicii de 

sănătate și de protecție socială furnizate la cele mai înalte standarde în domeniu. 

Pe teritoriul comunei Noșlac există unităţi medicale, pentru care administrația 

publică locală susţine reabilitarea, modernizarea, amenajarea și dotarea cu echipament 

medical performant, dar și cu tehnică modernă de calcul. 

Aceasta va determina creșterea calității actului medical și reducerea timpilor de 

intervenție în caz de urgențe medicale. Cetățenii nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în 

localitățile învecinate pentru a apela la servicii medicale. 

Pentru că o societate sănătoasă se formează încă din copilărie, prin programele 

derulate în cadrul unităților de învățământ, se va pune accent pe educația sanitară și pe 

popularizarea normelor de igienă și de sănătate publică, inclusiv în comunitatea de rromi a 

comunei. 

 

 

 

 

 

Prioritatea 4.1 

Îmbunătățirea infrastructurii unităţilor medicale şi a celor de protecţie socială 

Măsuri: 

 4.1.1. Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea clădirilor și spațiilor 

unităților medicale şi de protecţie socială 

Prioritatea 4.2 

Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi facilitarea accesului la servicii 

medicale de calitate. 

Măsuri: 

 4.2.1. Încurajarea acţiunilor ce vizează prevenirea îmbolnăvirii 
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Prioritatea 4.3. 

Dezvoltarea serviciilor sociale locale 

Măsuri: 

 Consolidarea managementului sistemului de asistență socială la nivelul 

administrației publice locale 

 Susţinerea programelor de incluziune socială, combaterea sărăciei și a oricăror 

forme de discriminare, prin măsuri de integrare pe piața muncii și acces la locuințe, 

servicii sociale, sănătate, educație și cultură a persoanelor/comunităților vulnerabile 

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 5. Dezvoltarea durabilă a turismului și conservarea 

patrimoniului cultural 

 

Justificare 

Existența pe teritoriul administrativ al comunei a monumentelor naturii, ce pot 

constitui o atracție din punct de vedere turistic. 

Administrația publică locală și-a propus dezvoltarea turistică a comunei prin 

crearea unor spații de petrecere a timpului liber și relaxare, atât pentru locuitorii comunei, 

cât și pentru vizitatori și turiști. 

La sfârșitul perioadei 2021-2027, comuna Noșlac va avea o ofertă turistică 

diversificată, bazată pe o infrastructură turistică și culturală modernă, care va cuprinde 

zone de agrement amenajate, venind în întâmpinarea cerințelor și preferințelor localnicilor 

și vizitatorilor comunei. 

Calendarul de evenimente culturale organizate în localitate va fi unul diversificat, 

care împreună cu oferta de produse turistice vor fi promovate intensiv. Comuna va putea 

oferi servicii de calitate turiştilor de toate vârstele - români, dar şi străini, interesaţi de 

turism cultural, monahal şi de agrement, servicii care respectă, conservă şi valorifică 

resursele locale (tradiţiile zonei, monumentele, rezervaţiile şi resursele naturale), servicii 

dezvoltate prin colaborare între toţi agenţii interesaţi, autorităţi publice, dar şi operatori 

economici. 
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Dezvoltarea și valorificarea patrimoniului cultural identitar. 

 

Măsuri: 

 5.1.1. Elaborarea unei strategii de marketing pentru promovarea patrimoniului 

cultural și a unei agende de evenimente culturale, în strânsă corelare cu 

patrimoniul 

 

Prioritatea 5.2 

Promovarea și valorificarea patrimoniului natural 

Măsuri: 

 5.2.1. Facilitarea punerii în valoare a potenţialului natural al zonei 

 5.2.2. Crearea și dezvoltarea zonelor turistice, sportive și de agrement 

Obiectiv specific 6. Protejarea şi conservarea mediului natural 

Justificare 

Un mediu natural sănătos generează: 

 calitate a vieții crescută pentru locuitorii comunei; 

 posibilități multiple de recreere și petrecere a timpului liber; 

 atractivitate turistică a zonei; 

 noi investiții; 

 evitarea efectelor negative ale dezastrelor naturale. 

Preocuparea administrației publice locale pentru protecția și conservarea mediului 

natural, facilitează furnizarea la nivelul comunei a unui serviciu adecvat de gestiune a 

deșeurilor, care va îmbunătăți standardul de viață al tuturor cetățenilor, asigurând totodată 

protejarea mediului înconjurător. 
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Prioritatea 6.1 

Îmbunătățirea calității aerului, reducerea gazelor cu efect de seră, apei și solului 

Măsuri: 

 Extinderea zonelor verzi ale localității 

 Sprijinirea inițiativelor, programelor și acțiunilor ce vizează utilizarea surselor 

alternative de energie/energie regenerabilă : eoliană, solară, termală, etc  

 Reabilitarea termică a clădirilor 

 Reducerea poluării din emisiile de CO2 de la autoturisme 

 

Prioritatea 6.2 

Implementarea managementului integrat al deșeurilor 

Măsuri: 

 6.2.1. Încurajarea colectării selective a deșeurilor 

Prioritatea 6.3 

Protecția și conservarea habitatelor naturale și a ariilor naturale protejate 

Măsuri: 

 6.3.1. Sprijinirea măsurilor de prevenire a dezastrelor naturale 

 

Obiectiv specific 7. Dezvoltarea capacităţii administrative 

Justificare: 

O administrație publică modernă trebuie să câștige încrederea cetăţenilor şi a altor 

tipuri de beneficiari, oferindu-le servicii prompte şi asigurând constanță în calitatea 

prestării serviciilor. În acest scop, administrația publică locală: 

 își va recruta personalul pe criterii profesionale și transparente; 

 va pune accent pe dezvoltarea carierei, resursa umană urmând să fie motivată, 

formată și profesionalizată în mod constant în funcție de nevoile și tendințele 
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societății; 

 se va preocupa de crearea de condiții optime de muncă, prin reabilitarea, 

modernizarea și extinderea sediului administrativ al primăriei, precum și prin 

dotarea cu tehnologie de ultimă generație și achiziția de softuri performante; 

 se va focusa pe implementarea de e-servicii, care să faciliteze contactul cu 

cetățenii și reducerea timpilor de soluționare a cererilor acestora 

În conceperea şi furnizarea serviciilor, ca şi în luarea altor tipuri de decizii, 

administraţia publică se va sprijini pe participarea cetăţenilor, implicarea experţilor şi a 

actorilor cheie din societate, prin mecanisme stabile de consultare. 

Măsuri: 

 7.1.1.Dezvoltarea capacității administrative la nivelul localității prin introducerea 

de instrumente și proceduri moderne de management 

 7.1.2.Dotarea cu tehnologie IT modernă și performantă, care să permită 

implementarea unor soluții software integrate de gestionare ușoară, rapidă și 

modernă a activității curente a administrației publice 

 7.1.3. Simplificarea procedurilor birocratice și administrative pentru cetățeni și 

mediul de afaceri, prin încurajarea furnizării și utilizării e-guvernării 

 7.1.4. Dezvoltarea competențelor și cunoștințelor personalului din administrația 

publică locală 

 7.1.5. Dotarea compartimentului de mentenanţă 

 7.1.6. Amenajare urbanistică 

 7.1.7. Siguranţa cetăţenilor 

 

7. Planul local de acțiune 

Planul local de acțiune constituie o planificare reală pe termen mediu și lung pentru 

realizarea obiectivelor stabilite în strategia de dezvoltare locală. Toate măsurile se 

concretizează în planul local de acțiune prin programe și proiecte. 

Termenul de realizare a Planului local de acțiune trebuie să corespundă termenului 

de 7 ani, fixat pentru realizarea Strategiei de dezvoltare durabilă.. 

Periodic, Planul local de acțiune trebuie revizuit astfel încât obiectivele fixate să 

țină cont de evoluția macroeconomică la nivel național, starea economiei la nivel regional 

și local, precum și de opiniile comunității locale cu privire la implementarea lui. 
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PLANUL LOCAL DE ACȚIUNE 2021-2027 
 

 

Obiectiv general 

 

Dezvoltarea economică și socială durabilă a comunei Noșlac , care să determine 

creșterea calității vieții locuitorilor săi. 

 

Obiective specifice : 

 

 OS 1 – Consolidarea și modernizarea infrastructurii locale de transport și tehnico-

edilitare 

 OS 2 – Dezvoltarea economiei locale și creșterea competitivității acesteia 

 OS 3 – Servicii de educație moderne și performante 

 OS 4 – Servicii de sănătate și sociale de calitate 

 OS 5 – Dezvoltarea durabilă a turismului și conservarea patrimoniului cultural 

 OS 6 – Protejarea și conservarea mediului natural 

 OS 7 – Dezvoltarea capacității administrative 

 

 Domenii: 

 

 Infrastructură și utilități 

 Economie și mediu de afaceri 

 Educație 

 Sănătate și protecție socială 

 Turism și cultură 

 Mediu 

 Capacitate administrativă 
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INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI 

Prioritate Măsuri Proiecte de 

investiții 

propuse 

Indicatori 

de 

evaluare 

Surse de 

finanțare 

posibile 

Perioadă 

implementare 

Responsabili 

1.1Îmbunătățirea 

mobilității 

locuitorilor și 

mărfurilor 

prin 

dezvoltarea 

și 

modernizarea 

rețelei de 

infrastructură 

rutieră 

1. Reabilitarea și 

modernizarea 

rețelei de 

drumuri în 

vederea 

îmbunătăţirii 

conexiunii 

rutiere între 

localităţile din 

judeţ. 

1. Modernizare drumuri 

şi 

străzi 

- străzile din 

viitoarele cartiere  

- drumurile comunale 

- drumurile vicinale 

- străzi existente 

Lungime drumuri 

Comunale si 

vicinale reabilitate 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

2. Întreținere și 

reabilitare 

străzi 

Lungimea străzilor 

reabilitate 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

3. Reabilitare trotuare şi 

alei pietonale 

Lungimea 

trotuarelor 

reabilitate 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 
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4. Reabilitare – 

sistematizare rigole, 

șanțuri și podețe 

-Reţele de 

canalizare 

pluvială 

Număr și lungime 

șanțuri și podețe 

reabilitate 

Număr gospodării 

deservite 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

5. Pietruire drumuri 

agricole şi de exploatare 

Lungimea 

drumurilor 

pietruite 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

6. Construire și 

amenajare 

parcări auto, inclusiv 

sisteme de 

încărcare 

electrică 

Suprafață parcare 

Capacitate – 

număr 

locuri 

Buget local 

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

7. Construirea unui pod 

si a unor punți pietonale 

peste râul Mures pt 

conexiunea cu 

localitățile învecinate de 

Structură pod și 

punți pietonale 

 

Buget local 

Fonduri europene 

Fonduri 

guvernamentale 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 
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peste celalalt mal al 

Mureșului si pentru 

acces la infrastructura 

feroviară și autostradă 

 2. Reabilitarea, Dezvoltare rețea de Lungime drumuri Buget local 2021-2027 Consiliu local 

modernizarea și drumuri locale în zonele modernizate Fonduri europene  Primar 

extinderea cu potenţial economic şi  Fonduri 

guvernamentale 

  

drumurilor ce turistic     

deservesc 

obiective 

     

economice      

3. Amenajarea 

de piste de 

biciclete 

Amenajare piste biciclete Număr și 

lungime piste 

amenajate 

Buget local 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

   Fonduri 

guvernamentale 

  

4. Dezvoltarea Amenajarea staţiilor de Număr staţii Buget local 2021-2027 Consiliu local 

transportului transport public amenajate Fonduri europene  Operatori de 

public   Fonduri  transport 
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guvernamentale 

1.2 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

tehnico-edilitare 

1. Introducerea, 

extinderea, 

reabilitarea și 

modernizarea 

sistemului de 

alimentare cu apă 

și canalizare 

1. Extindere rețea de 

canalizare 

-Înfiinţare reţea canalizare 

şi sistem de epurare în 

localitatile apartinatoare 

comunei 

- Extindere și modernizare 

rețele existente 

Lungimea rețelei 

Număr gospodării/ 

obiective 

economice 

racordate 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

  2. Extindere / Kilometri rețea nou Buget local 2021-2027 Consiliu local 

modernizare sistem realizați Fonduri 

guvernamentale 

 Primar 

alimentare cu apă Număr gospodării/ Fonduri europene   

 obiective 

economice 

   

     

 racordate    

3. Modernizare sistem 

de citire apometre- 

Sistem radio de 

citire 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 
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retehnologizare 

- digitalizare 

la distanţă a Fonduri 

guvernamentale 

 Primar 

contoarelor Fonduri europene   

4.Extindere capacitate de 

producţie apă (Puţuri 

forate) 

Număr puţuri nou 

forate 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

 2. 

Introducerea, 

extinderea și 

modernizarea 

rețelei de gaze 

naturale 

Înfiinţare şi extindere 

rețea distribuţie gaze 

naturale 

Lungime rețea 

Număr 

racorduri 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

3.Sprijinirea 

extinderii și 

modernizării 

rețelei de 

curent electric 

1.Extindere rețea electrică Lungimea rețelei 

noi Număr 

beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

Societatea 

de 

distribuţie 

electică 
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2.Electrificare grup 

de case izolate 

Lungimea rețelei 

noi Număr 

beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Societatea de 

distribuţie 

electică 

4. Sprijinirea 

extinderii și 

modernizării 

rețelei de 

iluminat 

public 

Extindere și modernizare 

iluminat public 

-sistem de iluminat 

cu LED 

Lungimea rețelei 

de iluminat 

public 

modernizată 

Număr puncte de 

aprindere 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

5. Sprijinirea 

introducerii și 

utilizării 

surselor 

alternative de 

producere a 

energiei, 

respectiv de 

eficientizare a 

utilizării 

energiei în 

Utilizarea 

complementară a 

surselor regenerabile de 

energie în instituțiile 

publice 

-panouri solare 

-pompe de căldură 

Număr 

panouri 

solare 

montate 

Număr 

clădiri 

deservite 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 
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clădirile publice 

1.3. 

Îmbunătățirea 

accesului la 

TIC, a calității 

și utilizării 

acestor 

rețele de către 

1.Dezvoltarea 

infrastructurii și 

serviciilor de TIC 

1. Racordarea la reţeaua 

de internet în bandă largă 

a localităţii 

-internet gratuit in toate 

cartierele comunei 

Număr locuinţe 

deservite 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local Primar 

Operatorii 

de 

furnizare 

servicii 

internet 

populație, 

operatori 

economici 

și 

instituții 

 2. Dotarea unităților 

de învățământ cu 

echipamente IT 

performante 

Număr unități 

dotate Număr 

echipamente 

Număr elevi 

beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

Şcoala 

1.4 Sprijin 

acordat tinerilor 

pentru locuinţe 

Locuinţe pentru 

tineri 

1.Construire blocuri ANL Număr locuinţe 

atribuite tinerilor 

Număr beneficiari 

Fonduri 

guvernamentale 

2021-2027 Agenţia 

Naţională 

pentru 

Locuinţe 
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2. Acordarea gratuită 

de teren pentru 

construirea unei case 

(Legea nr. 15/2003 

privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru 

construirea unei 

locuinţe 

proprietate personală.) 

Număr 

terenuri 

acordate 

tinerilor 

 

Număr locuinţe 

construite 

 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

pentru asigurare utilităţi 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

 

 



Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 
 

179  

 

Prioritate Măsuri Proiecte de 

investiții 

propuse 

Indicatori 

de 

evaluare 

Surse de 

finanțare 

posibile 

Perioadă 

implementare 

Responsabili 

2.1. Creşterea 

competitivității 

şi a mediului de 

afaceri 

1. Sprijinirea 

creării și 

dezvoltării 

infrastructurii 

mediului de 

afaceri 

1. Dezvoltare durabila 

prin transformarea 

zonelor industriale 

dezafectate in parcuri 

industriale ecologice 

Suprafață 

parc 

Investitori 

noi Număr 

locuri de 

muncă 

create 

Număr 

persoane 

încadrate în 

muncă 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

Investitori 

privați 

2.Reabilitarea 

siturilor industriale 

poluate si 

neutilizate 

Suprafață 

parc 

Investitori 

noi Număr 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

Investitori privați 

 

ECONOMIE ȘI MEDIU DE AFACERI 
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locuri de 

muncă 

create 

3.Facilităţi fiscale 

pentru atragerea 

investitorilor privaţi 

(ajutor de 

minimis local) 

pentru 

stimularea 

investiţiilor şi 

creări de noi 

locuri 

de muncă; 

Nu este 

cazul Se 

emite 

HCL 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

4.Dezvoltarea 

incubatoarelor 

de afaceri 

Sediu 

amenajat 

Personal 

angajat Firme 

beneficiare 

FONDUL 

SOCIAL 

EUROPEAN 

- 

Programul 

Operational 

Capital Uman 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

parteneri 

5.Accesare fonduri 

europene pentru 

Personal angajat 

în cadrul 

FONDUL 

SOCIAL 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 
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dezvoltarea micilor 

afaceri 

proiectului 

 

 

 

EUROPEAN 

- 

Programul 

Operational 

parteneri 

  -înfiinţare start-up 

pentru persoanele 

care se întorc din 

diaspora 

-înfiinţare strat-up 

pentru tinei: 

Promovarea culturii 

antreprenoriale prin 

măsuri profesioniste de 

formare profesională a 

grupului țintă, în 

vederea înființării de 

noi întreprinderi și 

creării de noi locuri de 

muncă, în domeniul 

non- agricol 

Firme nou 

înfiinţate 

Număr de locuri 

de muncă nou 

creeate 

Capital Uman   



Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 
 

182  

2.2Dezvoltarea 

capitalului uman 

1.Susținerea 

programelor 

adecvate de 

formare a 

resursei umane 

potrivit 

dinamicii pieței 

de muncă 

Susținerea programelor 

de instruire privind 

dezvoltarea resurselor 

umane 

Număr și 

diversitate 

programe de 

instruire 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

ONG-uri 

2.Calificarea/ 

recalificarea în 

domeniile cu 

potențial 

competitiv, în 

vederea 

configurării 

condițiilor pentru 

specializare 

inteligentă 

Calificarea populației 

în diferite domenii de 

interes local 

Număr 

programe de 

calificare 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 
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2.3.Dezvoltarea 

serviciilor de 

consultanță și 

expertiză în 

afaceri 

competitive 

1. Informarea și 

consilierea 

persoanelor 

fizice, juridice, 

inclusiv a 

agricultorilor cu 

privire la: 

oportunitățile de 

dezvoltare și de 

investiții; 

cerințele și 

standardele UE, 

precum și 

susținerea 

proiectelor care 

au ca scop 

trecerea la 

sisteme de 

producție 

conforme cu 

cerințele UE și 

1. Informarea cu 

privire la posibilităţile 

de accesare fonduri 

nerambursabile prin 

programlele A.D.R. 

Număr 

specialiști 

atrași 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

GAL 
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respectării 

acestor 

cerințe 

 2. Sprijinirea 

omologării şi 

promovării 

produselor 

agroalimentare 

cu specific 

local. 

1.Omologare și 

promovare pe piața 

internă și internațională 

a produselor 

agroalimentare cu 

specific local 

Număr 

produse 

locale 

omologate 

Piețe 

accesate 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 
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EDUCAȚIE 

Prioritate Măsuri Proiecte de 

investiții 

propuse 

Indicatori 

de 

evaluar

e 

Surse de 

finanțare 

posibile 

Perioadă 

implementare 

Responsabili 

3.1. Asigurarea 

accesului 

tuturor 

cetățenilor la 

servicii de 

educație 

1. Asigurarea 

educației de 

bază pentru toți 

cetățenii, prin 

sprijinirea 

învăţământului 

primar şi 

gimnazial şi 

prevenirea 

abandonului 

şcolar 

1. Reabilitarea, 

modernizarea și 

extinderea/construirea 

clădirilor și spațiilor 

unităților de 

învățământ preșcolar, 

primar, gimnazial şi 

liceal 

- Construire Grădiniţă 

cu 

program prelungit 

-Modernizare clădiri 

-Reabilitare clădiri 

-Extinderi 

-Eficientizare energetică 

Clădiri 

modernizate 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

Şcoala 
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2. Proiect de dotare a 

școlilor, grădinițelor, 

liceului cu echipamente 

didactice și tehnologie 

performantă 

Număr de 

spaţii dotate 

Echipamente 

achiziţionate 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

Şcoala 

3. Construire și 

amenajare sală de 

sport/teren de sport 

Număr beneficiari Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

Şcoala 

4. Modernizare 

bibliotecă 

Număr beneficiari Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

5. Reabilitare case de 

cultură şi cămin 

cultural 

-Centrul Multifuncţional 

Cultural Educațional 

Noșlac 

-Cămin cultural Petea 

Imobile reabilitate 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 
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 2. Facilitarea 

accesului 

copiilor şi 

cadrelor 

didactice la 

grădiniţe şi 

şcoli în zonele 

greu accesibile 

sau cu transport 

public deficitar 

1.Achiziţie / dotare cu 

microbuze şcolare noi 

Număr 

microbuze 

achiziţionate 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

Şcoala 

3.2. 

Susținerea 

performanței 

școlare și a 

specializării 

inteligente 

1. Susţinerea 

elevilor cu 

potenţial 

intelectual 

crescut, precum 

şi a elevilor 

ce provin din 

familii 

defavorizate 

1.Susținerea copiilor 

și a tinerilor cu 

performanțe școlare 

deosebite prin 

acordarea de burse 

de merit și alte 

stimulente 

Număr și valoare 

burse de merit 

acordate într-o 

perioadă de timp 

(un an) 

Buget local 

Sponsorizări 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 
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 2. Susținerea 

specializării 

inteligente, 

creșterea 

adaptabilității 

ofertei 

educaționale la 

cerințele pieței 

muncii și 

adaptarea 

competențelor 

absolvenților la 

cerințele 

angajatorilor 

Proiecte de reconversie 

pentru calificare în 

diverse meserii 

practicate pe plan local 

Număr beneficiari Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

ONG-uri 

 3.Înfiinţare 

afterschool in 

toate localitatile 

apartinatoare  

Continuare şi extindere 

program afterschool 

Număr beneficiari Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

ONG-uri 
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SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ 

Prioritate Măsuri Proiecte de 

investiții 

propuse 

Indicatori 

de 

evaluar

e 

Surse de 

finanțare 

posibile 

Perioadă 

implementare 

Responsabili 

4.1. 

Îmbunătățirea 

infrastructurii 

unităţilor 

medicale şi a 

celor de 

protecţie 

socială 

1. Reabilitarea, 

modernizarea și 

extinderea/construire 

a clădirilor și 

spațiilor unităților 

medicale şi de 

protecţie socială 

1.Reabilitare, 

modernizare 

și dotare 

-dispensar 

- UAMS Noșlac 

Suprafață 

reabilitată, 

modernizată 

Număr și 

valoare dotări 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local Primar 

UAMS 

2.Construire – 

amenajare Centru 

Social de zi / Centru 

persoane vârstnice 

Adăpost temporar 

de urgență 

Spaţii construite/ 

amenajate 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local  

Primar 
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  3. Construire capelă 

mortuară 

Spațiu amenajat 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local  

Primar 

4.2. 

Îmbunătăţirea 

calităţii 

serviciilor 

medicale şi 

facilitarea 

accesului la 

servicii 

medicale de 

calitate 

1. Încurajarea 

acţiunilor ce vizează 

prevenirea 

îmbolnăvirii 

1.Campanii de 

informare 

și sănătate publică 

Număr campanii 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

Şcoala 

Personal medical 

din comună 

2. Educație 

sanitară în școli 

Număr 

programe de 

educație 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

Personal didactic 

și medical 

3. Educație sanitară în 

comunitatea de rromi 

Număr 

programe de 

educație 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

Personal didactic 

și medical 

4.3. Dezvoltarea 

serviciilor 

sociale locale 

1.Consolidarea 

managementului 

sistemului de 

asistență socială la 

1.Dotarea cu tehnică 

și mijloace de lucru 

performante a 

structurii de asistență 

Număr și 

valoare dotări 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 

Primar 
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nivelul administrației 

publice locale 

socială din cadrul 

UAT 

2. Susţinerea 

programelor de 

incluziune socială, 

combaterea sărăciei 

și a oricăror forme 

de discriminare, 

prin măsuri de 

integrare pe piața 

muncii și acces la 

locuințe, servicii 

sociale, sănătate, 

educație și cultură a 

persoanelor/comunit 

ăților vulnerabile 

1. Asigurarea unei 

comunități sănătoase 

și echilibrate prin 

scăderea numărului 

de asistați social din 

comunitate, prin 

creșterea angajării și 

scăderea presiunii 

asupra 

bugetului local 

Număr asistați 

sociali 

Procent reducere 

cheltuieli buget 

local 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 

Primar 

2.Alfabetizarea 

membrilor 

comunităților 

devaforizate 

Număr 

programe 

alfabetizare 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

Personal didactic 

din comuna 

3.Organizare de 

campanii de 

Număr campanii 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

2021-2027 DGASPC 

Personal din 
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conștientizare a 

populației privind 

abandonul de copii, 

abandon școlar, etc. 

  

guvernamentale 

Sponsorizări 

compartimentul 

de asistență 

socială 

Personal didactic 

și medical 
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AGREMENT, TURISM ȘI CULTURĂ 

Prioritate Măsuri Proiecte 

de 

investiții 

propuse 

Indicatori de 

evaluare 

Surse de 

finanțare 

posibile 

Perioadă 

implement

are 

Responsabil

i 

5.1.Dezvoltarea 

și valorificarea 

patrimoniului 

cultural 

identitar 

1. Elaborarea 

unei strategii 

de marketing 

pentru 

promovarea 

patrimoniului 

cultural și a 

unei agende 

de evenimente 

culturale, în 

strânsă 

corelare cu 

patrimoniul 

cultural 

1.Program de 

conștientizare 

asupra 

patrimoniului 

cultural identitar 

Număr programe Număr 

beneficiari 

Buget local 

Sponsorizări 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

ONG-uri 

2.Organizare de 

evenimente 

culturale, 

etnografice, 

gastronomice, 

care să 

revitalizeze 

tradițiile locale 

(inclusiv în 

parteneriat cu 

Număr 

evenimente 

Număr 

participanți Plus 

valoare adusă 

Buget 

local 

Fonduri 

europene 

Sponsoriz

ări 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

Firme 

private 

ONG-uri 
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alte localități) 

3. Realizare 

broșură și alte 

materiale 

publicitare de 

promova

re 

turistică 

a 

localități

i 

Broşură Buget 

local 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

ONG-uri 

4. Realizare 

website și 

aplicație mobilă 

de promovare 

turistică a 

localității 

Valoare investită în 

promovare Număr 

utilizatori Număr 

vizitatori/ turiști 

Plus valoare 

adusă 

Buget 

local 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 
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5.2. 

Promovarea și 

valorificarea 

patrimoniului 

1.Facilitarea 

punerii în 

valoare a 

potenţialului 

natural al 

zonei 

1. Program de 

adoptare a 

monumentelor 

naturii 

Număr 

monumente 

Buget local 2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

ONG-uri 

2.Program de 

curățare a tuturor 

zonelor naturale 

(în special de 

deșeuri de 

plastic) și 

organizarea de 

programe de 

educare a 

populației, 

precum 

și înăsprirea 

Număr programe 

Număr participanți 

Suprafețe ecologizate 

Buget local 

Sponsorizări 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

ONG-uri 
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penalităților 

3.Participarea la 

evenimente și 

târguri de 

turism pentru 

promovarea 

zonei; 

Promovarea 

obiceiurilor și 

tradițiilor locale 

Număr târguri de 

turism la care se 

participă Creşterea 

numărului de turişti 

Buget local 

Sponsorizări 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

ONG-uri 

2. Crearea 

și 

dezvoltarea 

zonelor 

turistice, 

sportive și 

de agrement 

1. Dezvoltare 

zonă turistică 

infrastructură de 

agrement (parc 

aventura, circuit 

sanie- bob tip 

rollercoaster) 

Suprafață zonă 

dezvoltată Număr 

investitori atrași 

Număr turiști 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 
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2. Amenajare 

trasee turistice 

Număr trasee 

amenajate 

Buget local 2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

ONG-uri 

3. Construire 

bazin de înot 

Suprafață 

amenajată 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local Primar 

Investitori 

privaţi 

  4.Amenajare 

trasee pentru 

cicloturism 

Număr și lungime 

piste 

Număr beneficiari 

Buget local 2021-2027 Consiliu local 

Primar 

  5. Amenajare Parc 

şi locuri 

de joacă 

pentru 

copii și 

adolescenț

i 

-parcuri amenajate 

cu locuri de joaca 

Număr locuri de 

joacă Suprafață 

amenajată 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 
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-reabilitare/ 

modernizare 

parcuri 

existente 

  6. Amenajare zone 

picnic 

Suprafață 

amenajată 

Număr investitori 

atrași 

Număr turiști 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

  7.Zone fitness de 

tip exterior 

Echipamente 

montate 

Număr beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu local 

Primar 

 

 

 

 8.Construirea , 

reabilitarea și 

modernizarea 

bazelor sportive 

 

 Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 
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MEDIU 

Prioritate Măsuri Proiecte 

de 

investiții 

propuse 

Indicatori de 

evaluare 

Surse de 

finanțare 

posibile 

Perioadă 

implementare 

Responsab

ili 

6.1. 

Îmbunătățirea 

calității aerului, 

reducerea 

gazelor cu efect 

de seră, apei și 

solului 

1. 

Extindere

a zonelor 

verzi ale 

localității 

1. Împădurirea 

terenurilor 

degradate, a 

celor nefolosite, 

defrișate etc. 

Suprafețe 

împădurite 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

ONG-uri 

Ocol 

Silvic 

2.Reabilitare 

spații verzi din 

interiorul 

localității 

Suprafețe spații 

verzi amenajate 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

3.Perdele de 

protecţie 

naturală 

(plantare arbori) 

Număr de arbori 

plantaţi 

Buget local 2021-2027 Consiliu 

local 

Ocol 

Silvic 
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2.Sprijinirea 

inițiativelor, 

programelor 

și acțiunilor 

ce vizează 

utilizarea 

surselor 

alternative de 

energie/energi

e 

regenerabilă: 

eoliană, 

solară, 

termală, etc. 

Utilizarea 

complementară 

a surselor 

regenerabile de 

energie în 

instituțiile 

publice şi în 

mediul privat 

Număr clădiri care 

utilizează surse 

alternative de 

energie 

Fondul de 

Mediu Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

Firme de 

consultanţă 

3.Reabilitarea 

termică a 

clădirilor 

1. Reabilitarea 

termică a 

clădirilor 

publice 

Număr clădiri 

reabilitate 

Fondul de 

Mediu 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

Executiv

ul 

primăriei 
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2.Reabilita

rea termică 

a blocurilor 

de locuinţe 

Număr blocuri 

reabilitate 

Fondul de 

Mediu 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

Executiv

ul 

primăriei 

 4.Reducerea 

poluarii din 

emisiile de 

CO2 de la 

autoturisme 

1.Conştientizar

ea utilizatorilor 

asupra poluării 

provenite de la 

autoturisme 

Reducerea 

numărului de 

autoturisme 

poluante 

Buget 

local 

Fondur

i 

private 

2021-2027 Consiliu 

local 

Executivul 

primăriei 

ONG-uri 

2.Reducere

a taxelor / 

impozitelor 

pentru 

autoturism

ele mai 

puţin 

poluante 

Număr de 

autoturisme mai 

puţin poluante 

înmatriculate 

Nu e cazul 2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

Executiv

ul 

primăriei 



Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 
 

203  

6.2Implementar

ea 

managementulu

i integrat al 

deșeurilor 

1.Încurajarea 

colectării 

selective a 

deșeurilor 

1. Campanii de 

educare a 

cetățenilor 

privind 

responsabilitate

a lor în ceea ce 

privește 

colectarea 

selectivă a 

deșeurilor 

Număr campanii 

Număr beneficiari 

Buget local 

Sponsorizări 

2021-2027 Consiliu 

local 

Şcoala 

ONG-uri 

Operator

ulde 

salubriza

re 

2. Dotarea cu 

pubele a 

gospodăriilor

/ zonelor 

publice, 

pentru 

colectarea 

selectivă 

Număr pubele 

achiziționate Număr 

beneficiari 

Buget local 2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

Operator

ul de 

salubrizare 

6.3 

Protecția și 

conservarea 

1.Sprijinirea 

măsurilor de 

prevenire a 

1. Regularizare 

cursuri de apă 

Lungimi Buget local 2021-2027 SGA, 

primarie 
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habitatelor 

inclusiv și a 

ariilor protejate 

dezastrelor 

naturale 

  2. Infrastructură 

de prevenire și 

protecție 

împotriva 

inundațiilor 

Suprafață/ lungime 

infrastructură de 

protecție Suprafață 

de teren protejată 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Foduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

3. Infrastructură 

de prevenire și 

protecție 

împotriva 

alunecărilor de 

teren 

Suprafață/ lungime 

infrastructură de 

protecție . 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Foduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

Prioritate Măsuri Proiecte de 

investiții propuse 

Indicatori de 

evaluare 

Sursă de 

finanțare 

Perioadă 

implementare 

Responsab

ili 

7.1. 

Dezvoltarea 

capacității 

administrației 

1. 

Dezvoltarea 

capacității 

administrativ

1. Reabilitare / 

modernizare 

sediu primărie 

Spaţii 

modernizate 

Buget local 

Fonduri 

guvernamentale 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 
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publice locale e la nivelul 

localității 

prin 

introducerea 

de 

instrumente 

și proceduri 

moderne de 

management 

2. Implementare și 

dezvoltare 

sistem de 

control 

intern 

manageri

al 

Grad de 

implementare 

Buget local 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

3. Implementare 

politici și 

proceduri privind 

protecția 

datelor cu caracter 

personal 

Grad de 

implementare 

Buget local 2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

4.Implementare 

strategie 

națională 

anticorupție 

Grad de 

implementare 

Buget local 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

5.Programul de 

bugetare 

participativă 

Proiecte 

realizate 

Buget local 2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 
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6.Program anual 

propriu pentru 

acordarea de 

finanţări 

nerambursabile 

din bugetul local 

Proiecte în 

domeniul: 

cultură 

educaţie 

sport 

tineret 

sănătate 

Buget local 2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

2. Dotarea cu 

tehnologie IT 

modernă și 

performantă, 

care să 

permită 

1. Achiziție și 

punere în 

funcțiune de 

echipamente 

performante 

de tehnică de 

calcul 

(calculatoare, 

imprimante 

multifuncțion

ale 

Număr și 

valoare 

echipamente 

Număr 

Beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 
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implementarea 

unor 

soluții 

software 

integrate de 

gestionare 

ușoară, 

rapidă și 

modernă a 

activității 

curente a 

administrație

i publice 

etc.) Număr și 

valoare 

echipamente 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

3. 

Simplificarea 

procedurilor 

birocratice și 

administrative 

pentru cetățeni 

și mediul de 

afaceri, prin 

1. Achiziția și 

utilizarea de 

softuri 

performante 

pentru furnizarea 

de servicii  de 

calitate către 

cetățeni și 

Număr și 

valoare softuri 

Număr cetățeni 

deserviți Termen 

de soluționare 

cereri 

Buget local 2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 



Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 
 

208  

încurajarea 

furnizării şi 

utilizării e- 

guvernării 

reducerea 

timpului de 

soluționare a 

solicitărilor 

acestora 

2. Utilizarea 

sistemelor online 

de lucru 

implementate la 

nivel național 

Număr 

utilizatoriTer

men 

desoluționare 

cereri 

Buget local 2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

4. Dezvoltarea 

competențelor 

și 

cunoștințelor 

personalului 

din 

administrația 

publică 

locală (inclusiv 

decidenții 

politici) 

1. Programe de 

instruire și 

perfecționare 

profesională 

anuală 

Număr 

programe 

Număr 

beneficiari 

Buget local 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

2. Organizare de 

schimburi de 

experiență cu alte 

autorități și 

instituții publice la 

nivel 

Număr activități 

Număr 

participanți 

Buget local 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 
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județean, național 

și european 

5. Dotarea 

compartimentul

ui de 

mentenanţă 

1.Achiziţe 

autovidanjă 

Autovidanjă Buget local 

Fonduri europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

2.Achiziţie 

buldoexcavator 

Buldoexcavator Buget local 

Fonduri 

nerambursabile 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

 3.Achizitie utilaj 

de măturat 

stradal 

Utilaj de măturat 

stadal 

Buget local 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

4.Achiziţie 

utilaj de 

spalare străzi 

Utilaj spălare 

străzi 

Buget local 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

5.Achiziţie 

utilaje 

pentru 

Echipamente şi 

utilaje 

Buget local 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 



Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 
 

210  

întreţinerea 

spaţiilor 

verzi 

6.Utilaje 

deszăpezire 

Utilaj 

deszăpezire 

Buget local 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

7.Autospeciala de 

gunoi 

Autospecială Buget local 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

8.Autoturism 

primărie 

Autoturism Buget local 2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

9.Achiziţie 

autoturism 

poliţie locală 

Autoturism Buget local 2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 

6.Amenajare 

urbanistică 

Fântâni 

arteziene cu 

jocuri de 

lumini / 

muzicale 

Fântâni 

amenajate 

Buget local 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 
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7.Siguranţa 

cetăţenilor 

comunei 

1.Modernizare şi 

extindere 

sistem 

supraveghere 

video 

-în toate zonele 

comunei 

Camere video 

instalate 

Buget local 

Fonduri 

europene 

2021-2027 Consiliu 

local 

Primar 
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8. Portofoliul de proiecte prioritare 

 

Fișele de proiect detaliază proiectele prioritare ce stau la baza măsurilor de 

dezvoltare a comunei Noșlac pentru perioada 2021-2027, oferind astfel un sprijin 

suplimentar autorității publice locale în planificarea activităților necesare implementării 

strategiei. 

Fișele au un caracter strict orientativ cu privire la obiectivele, activitățile propuse, 

rezultatele așteptate, bugetele estimative, aspectele concrete și detaliile urmând a fi 

stabilite de către autoritatea publică în urma unor analize aprofundate, a studiilor de 

fezabilitate, precum și a consultării părților vizate de inițiativele respective. 
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PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE 2021-2027 

 

 

INFRASTRUCTURĂ ȘI UTILITĂȚI 

1. Titlul proiectului: Reabilitare și modernizare drumuri comunale din comună: 

- străzile din viitoarele cartiere 

- drumurile comunale, drumurile vicinale 

- străzi existente 

 

Descrierea proiectului 
  

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

Obiective: 

Asigurarea accesului la infrastructura debază 

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Micșorarea timpilor de deplasare în comuna și între localități 

Prevenirea blocării drumurilor din cauza unor fenomene meteo extreme 

 

Activități: 

Elaborare documentații 

tehnice Obținere 

avize/autorizații 

Lucrări de reabilitare și modernizare a străzilor comunei 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea străzilor reabilitate și modernizate 

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la trafic, 

instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali 

investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu 

local Primar 

Aparatul executiv 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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2. 

 

Titlul proiectului: Întreținere și reabilitare străzi 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul 

economic și social al comunei 

 

Obiective: 

Asigurarea accesului la infrastructura de 

bază  

Îmbunătățirea transportului rutier local 

Micșorarea timpilor de deplasare în comuna și între localități 

Prevenirea blocării drumurilor din cauza unor fenomene meteo 

extreme 

 

Activități: 

Elaborare documentații 

tehnice Obținere 

avize/autorizații 

Lucrări de reabilitare și modernizare a străzilor 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernizată 

Îmbunătățirea traficului rutier și a siguranței acestuia 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea străzilor reabilitate 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, vizitatori/turiști, participanți la 

trafic, instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, 

potențiali investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu 

local 

Primar 

Aparatul executiv 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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3. 

 

Titlul proiectului: Reabilitare trotuare şi alei pietonale 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare 

se impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar 

eliminarea unor astfel de evenimente negative pe raza comunei. 

 

Obiective: 

Creșterea siguranței în trafic a pietonilor 

Facilitarea accesului pietonal al cetățenilor comunei la unități 

de învățământ, medicale, sociale, magazine, primărie, poliție 

etc. Estetizarea spațiului public al comunei 

 

Activități: 

Documentație tehnică 

Obținereavize/autorizaț

ii 

Lucrări de amenajare și construire trotuare și alei 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură pietonală modernă 

Reducerea timpilor de deplasare în 

localitate 

Siguranță în trafic 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea trotuarelor reabilitate – kilometri trotuare 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori 

Instituții/actori 

implicați/potențial

i 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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4. 

 

Titlul proiectului: Reabilitare – sistematizare rigole, șanțuri și podețe 

- Reţele de canalizare pluvială 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare 

Apa în cantități foarte mari poate provoca pagube umane și materiale 

însemnate, prin urmare se impune luarea măsurilor necesare pentru 

prevenirea evenimentelor negative cauzate de inundații și viituri. 

 

 

Obiective: 

Reţele de canalizare pluvială reabilitate 

Asigurarea stabilității drumurilor și fluidizarea traficului 

rutier Creșterea siguranței în trafic 

Facilitarea accesului locuitorilor în curțile proprii pe timpul 

ploilor Protejarea gospodăriilor/locuințelor de inundații 

Estetizarea urbanistică a localității 

 

 

Activități: 

Întocmire SF, PT 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de realizare șanțuri, rigole și podețe betonate 

 

 

Rezultate așteptate: 

Șanțuri, rigole și podețe reabilitate 

Eliminare depuneri de apă pe 

carosabil Gospodării protejate de 

inundații 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și lungime șanțuri și podețe reabilitate 

Număr gospodării deservite 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al localității 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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5. 

 

Titlul proiectului: Pietruire/amenajare drumuri agricole, forestiere şi de exploatare 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic 

și social a comunei 

 

Obiective: 

Facilitarea accesului la infrastructura rutieră agricolă a comunei 

Îmbunătățirea transportului rutier agricol 

 

Activități: 

Elaborare  

documentații tehnice  

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere agricole existente 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră agricolă 

modernizată Atragerea de potențiali 

investitori Atragerea de forță de muncă 

specializată 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea drumurilor pietruite/amenajate – kilometri drumuri 

 

Beneficiari: cetățenii localității, operatori economici cu sediul în 

localitate, 

potențiali investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu 

local Primar 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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6. 

 

Titlul proiectului: Construire și amenajare parcări auto, inclusiv sisteme de încărcare 

electrică 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

O infrastructură rutieră modernă favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

Obiective: 

Asigurarea necesarului de parcări în proximitatea obiectivelor de 

interes public, inclusive amenajarea de sisteme de încărcare electrică. 

 

Activități: 

Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de amenajare parcări auto 

Amenajare sosteme încărcare 

electrică 

 

Rezultate așteptate: 

Infrastructură rutieră modernă 

Fluidizarea circulației rutiere 

Atragerea de potențiali 

investitori 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și suprafețe parcări amenajate 

Număr sisteme încărcare electrică 

Capacitate parcări – număr locuri 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, participanții la trafic,

 operatori 

economici cu sediul în localitate, potențiali investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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7. 

 

Titlul proiectului: Dezvoltare rețea de drumuri locale în zonele cu potenţial 

economic şi turistic 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

O infrastructură rutieră dezvoltată favorizează progresul economic și 

social al comunei 

 

Obiective: 

Asigurarea accesului la infrastructura de bază 

Creșterea numărului de turiști care vizitează 

zona 

 

Activități: 

Realizare studii de trafic. Întocmire SF, PT 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de amenajare și modernizare străzi noi de interes economic și 

turistic 

 

Rezultate așteptate: 

Atragerea de noi turiști în zonă 

Creșterea veniturilor la bugetul 

local 

Infrastructură rutieră modern specifică turismului 

Fluidizarea circulației și creșterea siguranței în 

trafic Atragerea de noi investitori în localitate 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime rețea stradală - kilometri rețea 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori, participanți la trafic, 

instituții publice și operatori economici cu sediul în comună, potențiali 

investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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8. 

 

Titlul proiectului: Amenajare piste biciclete 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Accidentele rutiere reprezintă o cauză majoră a deceselor, prin urmare se 

impune luarea măsurilor necesare pentru reducerea sau chiar eliminarea 

unor astfel de evenimente negative pe raza localității. 

Facilitarea transportului la și de la locul de muncă. 

Dezvoltarea cicloturismului în zonă. 

 

Obiective: 

Creșterea siguranței în trafic în cazul deplasărilor cu bicicleta 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Realizare piste de bicicletă pe traseele stabilite 

 

Rezultate așteptate: 

Piste de biciclete amenajate 

Siguranță în trafic 

Creșterea numărului de turiști 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și lungime piste amenajate 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, turiști/vizitatori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 



Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 
 

221  

 

9. 

 

Titlul proiectului: Amenajarea staţiilor de transport public 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Dezvoltarea infrastructurii de transport public determină progresul 

economic și social al comunei. 

 

Obiective: 

Facilitarea transportului la locul de muncă în unitățile economice din 

municipiul Alba și localitățile învecinate 

Îmbunătățirea condițiilor de transport în comun 

 

Activități: 

Atragere de operatori de transport persoane pentru prestarea serviciilor 

de transport între comuna Noșlac și localitățile învecinate 

 

Rezultate așteptate: 

Număr mai mare de curse Alba-Noșlac și retur 

Număr mare de persoane care apelează la transportul public în comun 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr curse de transport public 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu local Operatori 

de transport 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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10. 

 

Titlul proiectului: Extindere rețea de canalizare : 

- Înfiinţare reţea canalizare şi sistem de epurare în localitățile aparținătoare 

- Extindere / modernizare reţele existente 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Extinderea sau înfințarea rețelei de canalizare va determina 

creșterea nivelului de trai al populației și protecția mediului 

înconjurător. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene, inclusive execuție sistem de epurare 

 

Obiective: 

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Creșterea nivelului de trai al locuitorilor 

Protejarea mediului înconjurător 

 

Activități: 

Proiectare și inginerie, studii de teren 

Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de canalizare și stație de 

epurare. 

 

Rezultate așteptate: 

Rețea de canalizare extinsă la nivelul comunei 

Rețea canalizare înfințată la nivelul localităților 

Număr mai mare de cetățeni racordați la rețea 

Protecția mediului înconjurător 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rețelei 

Număr gospodării/obiective economice racordate 

 

Beneficiari: cetățenii localităților aparținătoare, instituții publice, 

operatori economici, potențiali investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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11. 

 

Titlul proiectului: Extindere / modernizare sistem alimentare cu apă 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Extinrerea rețelei de alimentare cu apă va determina dezvoltarea 

economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și creșterea 

calității vieții populației. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene. 

 

Obiective: 

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Conformarea cu obligațiile privind calitatea apei 

 

Activități: 

Proiectare și inginerie, studii de teren 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de extindere și reabilitare a sistemului de alimentare cu apă 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea calității apei furnizate 

Număr mai mare de cetățeni și operatori economici racordați la rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de rezultat: 

Kilometri rețea de apă nou realizați 

Număr gospodării/obiective economice racordate 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, 

potențiali investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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12. 

 

Titlul proiectului : Modernizare sistem de citire apometre - retehnologizare - 

digitalizare 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Digitalizarea sistemului de citire a apometrelor de apă reprezintă un pas 

înainte în ceea ce privește modernizarea serviciilor oferite cetățenilor, în 

conformitate cu cerințele actuale. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene. 

 

Obiective: 

Reducerea consumului inutil de apă potabilă 

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Reducerea costurilor privind serviciile de alimentare cu apă 

 

Activități: 

Întocmire dosar finanțare - depunere cerere de finanțare și anexe 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de modernizare a sistemului de alimentare cu apă 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea cheltuielilor privind administrarea rețelelor de apă 

Cheltuieli reduse în ceea ce privește deservirea populației cu apă 

 

Indicatori de rezultat: 

Sistem radio de citire la distanţă a contoarelor 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, 

potențiali investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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13. 

 

Titlul proiectului : Extindere capacitate de producţie apă (PUŢURI FORATE) 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Creșterea capacității de producție a apei potabile reprezintă un element 

important în ceea ce privește creșterea calității vieții locuitorilor, cu 

precădere în cazul zonelor izolate unde rețeaua publică de apă întârzie să 

apară. Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii  publice la 

standarde europene. 

 

Obiective: 

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază, cu 

precădere a zonelor izolate 

Reducerea costurilor privind serviciile de alimentare cu apă 

 

Activități: 

Întocmire dosar finanțare - depunere cerere de finanțare și anexe 

Obținere avize/autorizații 

Executarea de foraje verticale de mică, medie și mare adâncime. 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea cheltuielilor privind administrarea rețelelor de apă 

Cheltuieli reduse în ceea ce privește deservirea populației cu apă 

Creșterea numărului de locuitori care beneficiază de apă potabilă 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr puțuri forate 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice, operatori economici, 

potențiali investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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14. 

 

Titlul proiectului: Înfiinţare şi extindere rețea distribuţie gaze natural : 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Existența sistemului de distribuție a gazelor naturale în comună va 

determina dezvoltarea economică a comunei, prin facilitarea 

producției, precum și creșterea calității vieții populației. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene. 

 

Obiective: 

Creșterea gradului de accesibilitate al populației la serviciile de bază 

Conformarea cu standardele legale privind calitatea serviciilor 

 

Activități: 

Elaborare documentații 

tehnice Obținere 

avize/autorizații 

Lucrări de înfiinţare rețea distribuţie gaze naturale 

 

Rezultate așteptate: 

Aducțiune rețea gaz, unde este 

cazul Gospodării / locuințe 

deservite 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungime 

rețea Număr 

racorduri 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori 

economici cu sediul în comună, potențiali investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul  

local al comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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15. 

 

Titlul proiectului: Extindere rețea electrică. Electrificare grup de case izolate 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Extinderea rețelei de energie electrică în comună va determina dezvoltarea 

economică a comunei, prin facilitarea producției, precum și creșterea calității 

vieții populației. 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene și pentru zonele și gospodăriile izolate. 

 

Obiective: 

Creșterea gradului de accesibilitate al întregii populații la serviciile de bază 

Dezvoltarea sistemului de alimentare cu energie electrică 

Racordarea la electricitate a zonelor și caselor izolate 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de extindere a rețelei electrice 

 

Rezultate așteptate: 

Extindere rețea electrică și în zonele și gospodăriile izolate 

Număr mai mare de gospodării/operatori economici racordate/racordați la 

rețea 

Atragerea de potențiali investitori 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rețelei noi Număr 

beneficiari 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, instituții publice și operatori economici 

cu sediul în comună, potențiali investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu local 

Primar 

Societatea de distribuţie electică 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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16. 

 

Titlul proiectului : Extindere și modernizare rețea iluminat public : 

- Sistem de iluminat cu LED 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Crearea tuturor condițiilor pentru furnizarea de servicii publice la 

standarde europene. 

 

Obiective: 

Creșterea gradului de acces la infrastructura de iluminat public 

Reducerea consumurilor specifice 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de extindere și modernizare a rețelei de iluminat public 

 

Rezultate așteptate: 

Extinderea rețelei de iluminat public 

Număr mai mare de puncte de aprindere Consum 

economic prin utilizarea becurilor LED 

Reducerea cheltuielilor 

 

Indicatori de rezultat: 

Lungimea rețelei de iluminat public modernizată 

Număr puncte de aprindere 

 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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17. 

 

Titlul proiectului: Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în 

instituțiile publice 

- panouri solare 

- pompe de căldură 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea 

tehnologiilor curate care risipesc mai puține resurse. 

 

Obiective: 

Valorificarea surselor regenerabile de energie (fotovoltaică) Reducerea 

cheltuielilor cu utilitățile 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Instalarea panourilor solare și a pompelor de căldură 

 

Rezultate așteptate: 

Panouri fotovoltaice instalate 

Pompe de căldură instalate 

Reducerea cheltuielilor 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr panouri solare montate 

Număr clădiri deservite 

 

Beneficiari: UAT Noșlac 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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18. 

 

Titlul proiectului: Racordarea la reţeaua de internet în bandă largă a localităţii 

- Internet gratuit în toate localitățile aparținătoare 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Existența accesului la servicii de internet determină îmbunătățirea 

nivelului de trai al populației, precum și consolidarea capacității 

operatorilor economici de a furniza servicii la standarde europene. 

 

Obiective: 

Facilitarea accesului la servicii de internet Wi-Fi în zonele de interes 

ale localității (primărie, școli, biserici etc.) 

 

Activități: 

Înființare puncte de conectare stradală la Wi-Fi 

 

Rezultate așteptate: 

Facilitarea accesului la internet în zonele de interes ale 

localităților Creșterea numărului de utilizatori 

 

Indicatori de rezultat: 

 Număr locuinţe 

  deservite  

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu 

local 

Primar 

Operatorii de furnizare servicii internet 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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19. 

 

Titlul proiectului: Dotarea unităților de învățământ cu echipamente IT performante 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități 

Se impune facilitarea accesului la actul educațional pentru toți copiii, 

inclusiv pentru cei care provin din categoriile defavorizate ale populației 

 

Obiective: 

Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de 

desfășurare a procesului educațional 

Creșterea calității actului educațional 

 

Activități: 

Modernizare săli de clasă și laboratoare 

Dotarea cu echipamente IT performante 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la informație prin tehnologie performantă 

Servicii educaționale de calitate 

Performanțe școlare 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de unități de învățământ dotate 

Număr echipamente 

Număr elevi beneficiari 

 

Beneficiari: școlile și grădinițele din localitățile aparținătoare;  

copiii preșcolari și elevii; 

personalul didactic 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Unitățile de învățământ 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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20. 

 

Titlul proiectului: Construire blocuri ANL 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Dezvoltarea localității în ceea ce construcția de noi clădiri 

rezidențiale destinate, în special, tinerilor, reprezintă un factor 

important în ceea ce privește dezvoltarea durabilă a zonei din punct 

de vedere economic și social. 

 

Obiective: 

 

Extinderea zonelor de locuit prin construirea de blocuri de locuințe 

Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile 

locuit Creșterea calității vieții locuitorilor 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice : Certificatul de urbanism; Proiectul 

tehnic al constructiei; Avize si acorduri de amplasament; Studiu 

geotehnic; Proiectul pentru autorizarea executarii lucrarilor de 

construire; Autorizatia de construire; 

Lucrări de construcții blocuri cu destinația de locuințe 

 

Rezultate așteptate: 

Extinderea  

zonelor rezidențiale  

Atragerea  

de tineri în localitate Creșterea 

calității vieții locuitorilor 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr locuințe construite 

 

Beneficiari: comunitatea locală; persoanele cu vârsta între 

 18 și 35 de ani. 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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21. 

 

Titlul proiectului: Acordarea gratuită de teren pentru construirea unei locuințe (Legea nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate 

personală) 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea localității în ceea ce construcția de noi clădiri rezidențiale 

destinate, în special, tinerilor, reprezintă un factor important în ceea ce 

privește dezvoltarea durabilă a zonei din punct de vedere economic și social. 

 

Obiective: 

Extinderea zonelor de locuit prin construirea de locuințe destinate 

tinerilor 

Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile locuit 

Creșterea calității vieții locuitorilor 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice : Certificatul de urbanism; Proiectul tehnic al 

constructiei; Avize si acorduri de amplasament; Studiu geotehnic; Proiectul 

pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire; Autorizatia de 

construire; 

Lucrări de construcții locuințe destinate tinerilor, conform legislației în 

vigoare 

 

Rezultate așteptate: 

Extinderea zonelor rezidențiale 

Atragerea de tineri în localitate 

Creșterea calității vieții locuitorilor 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr locuințe construite 

 

Beneficiari: comunitatea locală; persoanele cu vârsta între 18 și 35 de 

ani. 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 



Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 
 

234  

 

ECONOMIE ȘI MEDIU DE AFACERI 

 

22. 

 

Titlul proiectului: Dezvoltare durabila prin transformarea zonelor industriale 

dezafectate in parcuri industriale ecologice 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Dezvoltarea mediului de afaceri, prin atragerea de investiții și fonduri 

suplimentare la bugetul local 

 

Obiective: 

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri 

 

Activități: 

Documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de amenajare parc industrial, cu toate utilitățile asigurate 

 

Rezultate așteptate: 

Atragerea de potențiali investitori 

Forță de muncă specializată 

Scăderea ratei șomajului 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață parc 

Investitori noi 

Număr locuri de muncă create 

 Număr persoane încadrate în muncă 

 

Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu local 

Primar 

Investitori privați 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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23. 

 

Titlul proiectului: Susținerea programelor de instruire privind dezvoltarea resurselor 

umane în comuna Noșlac 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Necesitatea specializării forței de muncă în acord cu nevoile actuale 

 ale comunității 

 

Obiective: 

Dezvoltarea și specializarea resurselor umane în comună 

Promovarea ocupării și incluziunii sociale Prevenirea 

șomajului 

 

Activități: 

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu formatorii etc. 

 Susținerea organizării programelor de instruire la nivelul comunei 

 

Rezultate așteptate: 

Forță de muncă specializată 

Reducerea șomajului 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și diversitate programe de instruire 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, în special tinerii, categoriile defavorizate 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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24. 

 

Titlul proiectului: Reabilitarea anumitor zone poluate si neutilizate 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Necesitatea creării unor zone industriale în conformitate cu legislația în 

vigoare este imperios necesară ținând cont de nevoia de atragere a 

investitorilor privați 

 

Obiective: 

Reabilitarea zonelor industriale existente 

Transformarea zonelor industriale latente în zone atractive din punct de 

vedere investițional 

 

Activități: 

Investiții privind reabilitarea anumitor zone: depoluare, igienizare, 

racordare la utilități etc. 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea gradului de atractivitate investițională 

Crearea de noi zone industrial pentru potențialii investitori 

 

Indicatori de rezultat: 

Zone reabilitate și corespunzătoare 

 

Beneficiari: UAT Noșlac 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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25. 

 

Titlul proiectului: Facilităţi fiscale pentru atragerea investitorilor privaţi 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Dezvoltarea economiei locale prin valorificarea inteligentă a 

potențialului antreprenorial 

 

Obiective: 

Dezvoltarea durabilă a domeniului economic 

Atragerea de investitori 

Crearea de noi locuri de muncă 

 

Activități: 

Acordarea de sprijin inițiativelor antreprenoriale în scopul valorificării 

potențialului economic din zonă 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de afaceri locale 

Atragerea de noi investiții 

Noi locuri de muncă 

Reducerea șomajului 

 

Indicatori de rezultat: 

Ajutor de minimis pentru stimularea investiţiilor şi crearea de noi 

locuri de muncă; 

 

Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu local 

Primar 

Investitori privați 

Posibile surse de 

finanțare 

Nu necesită fonduri, doar emiterea unei Hotărâri a Consiliuliui Local 

pentru facilităţi fiscale 
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26. 

 

Titlul proiectului: Dezvoltarea incubatoarelor de afaceri 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Dezvoltarea economiei locale prin valorificarea inteligentă a 

potențialului antreprenorial 

 

Obiective: 

Dezvoltarea durabilă a domeniului economic 

Atragerea de investitori 

Crearea de noi locuri de muncă 

 

Activități: 

Acordarea de sprijin inițiativelor antreprenoriale în scopul valorificării 

potențialului economic din zonă 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de afaceri locale Atragerea 

de noi investiții 

Noi locuri de muncă 

Reducerea șomajului 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr entități nou înfințate 

 

Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu local 

Primar 

Aparatul executiv 

Posibile surse de 

finanțare 
FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Programul Operational Capital 

Uman 
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27. 

 

Titlul proiectului: Accesare fonduri europene pentru dezvoltarea micilor afaceri : 

- înfiinţare start-up pentru persoanele care se întorc din diaspora; 

- înfiinţare strat-up pentru tinei : promovarea culturii antreprenoriale prin măsuri 

profesioniste de formare profesională a grupului țintă, în vederea înființării de noi 

întreprinderi și creării de noi locuri de muncă, în domeniul non-agricol. 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Dezvoltarea economiei locale prin valorificarea inteligentă a 

potențialului antreprenorial 

 

Obiective: 

Dezvoltarea durabilă a domeniului economic 

Atragerea de investitori, inclusive din diaspora 

Crearea de noi locuri de muncă 

 

Activități: 

Acordarea de sprijin inițiativelor antreprenoriale în scopul valorificării 

potențialului economic din zonă 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de afaceri locale 

Atragerea de noi investiții 

Noi locuri de muncă 

Reducerea șomajului 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr entități nou înfințate 

 

Beneficiari: comunitatea locală, potențiali investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu local 

Primar 

Aparatul executiv 

Posibile surse de 

finanțare 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN - Programul Operational Capital 

Uman 
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28. 

 

Titlul proiectului: Susținerea programelor de instruire privind dezvoltarea resurselor 

umane 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea specializării forței de muncă în acord cu nevoile actuale  

ale comunității 

 

Obiective: 

Dezvoltarea și specializarea resurselor umane 

Promovarea ocupării și incluziunii sociale 

Prevenirea șomajului 

 

Activități: 

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu formatorii etc. 

Susținerea organizării programelor de instruire la nivelul comunei 

 

Rezultate așteptate: 

Forță de muncă specializată 

Reducerea șomajului 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și diversitate programe de instruire 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: cetățenii localității, în special tinerii 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu local 

Primar 

ONG-uri 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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29. 

 

Titlul proiectului: Calificarea populației în domenii de interes local 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea specializării forței de muncă în acord cu nevoile actuale 

ale comunității 

 

Obiective: 

Dezvoltarea și specializarea resurselor umane în 

comună  

Promovarea ocupării și incluziunii sociale Prevenirea 

șomajului 

 

Activități: 

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu formatorii etc. 

Susținerea organizării programelor de instruire la nivelul comunei 

 

Rezultate așteptate: 

Forță de muncă specializată 

Reducerea șomajului 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de programe de calificare 

Număr de beneficiari 

 

Beneficiari: cetățenii ocomunei, în special tinerii 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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30. 

 

Titlul proiectului: Informarea cu privire la posibilităţile de accesare fonduri 

nerambursabile prin programlele A.D.R. 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Necesitatea existenței unei entități care să asigure informarea și 

consilierea investitorilor pe plan local 

 

Obiective: 

Crearea la nivel local a unui centru de informare, 

consultanță și expertiză pentru investitorii privați. 

 

Activități: 

Identificarea terenului/spațiului unde se va înființa centrul 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de amenajare și dotare ale centrului 

Organizarea de întâlniri periodice cu investitorii locali 

Atragerea de specialiști care să asigure consultanță și expertiză în 

afaceri 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea nivelului de 

informare 

Noi investiții profitabile 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr specialiști 

atrași  

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: potențiali investitori, comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu 

local 

Primar 

GAL 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 



Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 
 

243  

 

31. 

 

Titlul proiectului: Omologare și promovare pe piața internă și internațională a 

produselor agroalimentare cu specific local 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Punerea în acord cu politica UE de promovare a produselor agricole, 

care urmărește sprijinirea profesioniștilor din sectorul agroalimentar 

să pătrundă pe pieţele naționale și internaţionale sau să îşi 

consolideze poziţia pe aceste pieţe 

 

Obiective: 

Creșterea competitivității producătorilor locali 

Consolidarea poziției pe piață a producătorilor 

locali 

Pătrunderea pe noi piețe de desfacere a produselor agroalimentare cu 

specific local 

Atragerea de noi investitori 

 

Activități: 

Sprijinirea producătorilor locali prin acordarea de consiliere în 

vederea omologării și promovării pe piață a produselor 

agroalimentare cu specific local 

 

Rezultate așteptate: 

Omologarea produselor cu specific 

local Atragerea de investitori 

Pătrunderea pe noi piețe de desfacere 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr produse locale 

omologate  

Piețe accesate 

 

Beneficiari: producătorii locali, comunitatea locală, potențiali 

investitori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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EDUCAȚIE 

 

 

32. 

Titlul proiectului: Reabilitarea, modernizarea și extinderea/construirea clădirilor și 

spațiilor unităților de învățământ preșcolar, primar, gimnazial. Construire Grădiniţă 

cu program prelungit 

- Modernizare / Reabilitare / Extinderi - clădiri 

- Eficientizare energetică 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei 

comunități  

Sunt necesare atât construirea cât și modernizarea și 

extinderea clădirilor unităților școlare din comună. 

 

Obiective: 

Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de 

desfășurare a actului educational 

Construirea de noi spații/clădiri destinate unităților școlare 

cu învățământ preșcolar. 

Extinderea și reabilitarea unităților școlare de pe raza 

localității 

 Creșterea calității actului educațional 

 

Activități: 

Modernizare, reabilitare și extinderea instituților de învățământ din 

comună 

Construirea unei grădinițe cu program prelungit 

Dotarea cu echipamente didactice 

necesare  

Dotarea cu echipamente IT necesare  

 

Rezultate așteptate: 

Îmbunătăţirea calității sistemului de învățământ local prin crearea de 

condiţii optime în procesul de educaţie, învăţământ şi instruire a 

tinerilor; 

Îmbunătățirea calității sistemului public de învțățământ de la nivel 

local;  

Creșterea numărului de copii din sistemul public de învățământ de la 

nivel local. 

 

Indicatori de rezultat: 

Clădiri 

modernizate 

Număr 

beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare 
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Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul 

comunei    

Unitățile 

școlare 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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33. 

 

Titlul proiectului : Proiect de dotare al grădinițelor, școlilor gimnaziale cu echipamente 

didactice și tehnologie performantă 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități 

Este necesară dotarea în conformitate cu cerințele actuale a clădirilor 

unităților școlare din comună 

 

Obiective: 

Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind spațiile de 

desfășurare a actului educațional 

Creșterea calității actului educațional 

 

Activități: 

Dotarea instituților de învățământ din comună 

Dotarea cu echipamente didactice necesare 

Dotarea cu echipamente IT necesare 

 

Rezultate așteptate: 

Îmbunătăţirea calității sistemului de învățământ local prin crearea de condiţii 

optime în procesul de educaţie. 

Îmbunătățirea calității sistemului public de învțățământ de la nivel local; 

Creșterea numărului de copii din sistemul public de învățământ de la nivel 

local. 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de spaţii dotate 

Echipamete achiziţionate 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei  

Primarul comunei 

Unitățile școlare 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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34. 

 

Titlul proiectului : Construire și amenajare săli de sport/terenuri de sport în localitățile 

aparținătoare 

 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de 

sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și a celui 

de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor măsuri care să 

contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive. 

 

Obiective: 

Construirea sălii de sport conform standardelor în domeniu 

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive 

Obținerea de performanțe în cadrul competițiilor sportive 

 

Activități: 

Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de construire sală de sport 

 

Rezultate așteptate: 

Sală de sport construită conform standardelor 

Practicarea de sporturi 

Performanțe sportive 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Unitățile școlare 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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35. 

 

Titlul proiectului : Modernizare bibliotecă 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Oferta culturala a unei bibliotecii este complexa, explicita si 

accesibila, unica prin capacitatea ei de a deschide calea spre o cultura 

generala solida si spre perfectionare profesională. 

Aceasta face necesară implementarea unor măsuri care să contribuie 

la atragerea copiilor și tinerilor către activități culturale. 

 

Obiective: 

Modernizarea bibliotecii este necesară în conformitate cu  

standardele în domeniu 

Atragerea copiilor și tinerilor către activități culturale 

Obținerea de performanțe în cadrul olimpiadelor județene, naționale 

și internaționale 

 

Activități: 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de modernizare bibliotecă 

 

Rezultate așteptate: 

Bibliotecă amenajată conform cerințelor actuale 

Crearea unei biblioteci online 

Performanțe educaționale însemnate 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare. 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 



Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 
 

249  

 

36. 

 

Titlul proiectului : Reabilitare unități de cultură şi cămin cultural : 

- Centrul Multifuncţional Cultural Educaţional Noșlac; 

- Cămine culturale 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Promovarea obiceiurilor tradiționale și culturale are nevoie, în primul 

rând, de locuri cu tradiție culturală, menite să atragă cetățenii ori de 

câte ori are loc un eveniment local. 

 

Obiective: 

Reabilitare Centrul Multifuncţional Cultural Educaţional Noșlac; 

Reabilitare Cămine Culturale 

Atragerea copiilor și tinerilor către activități culturale 

Promovarea culturii tradiționale locale 

 

Activități: 

Obținere avize/autorizații 

Lucrări de modernizare/reabilitare clădiri culturale 

 

Rezultate așteptate: 

Reabilitare Centrul Multifuncţional Cultural Educaţional Noșlac 

Reabilitare Cămine Culturale 

Promovarea culturii tradiționale locale 

 

Indicatoriderezultat: 

Imobile reabilitate 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală. 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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37. 

 

Titlul proiectului : Achiziţie / dotare cu microbuze şcolare noi 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport şcolar, este 

transportul dus-întors al elevilor, între localitatea de domiciliu a acestora 

şi unitatea de învăţământ în care îşi desfăşoară cursurile 

 

Obiective: 

Achiziționarea de microbuze școlare dotate conform reglementărilor în 

vigoare 

Siguranța elevilor din comună prin achiziționarea unor mijloace de 

transport moderne 

 

Activități: 

Obținere avize/autorizații 

 

Rezultate așteptate: 

Microbuze școlare achiziționate 

Transportul sigur al elevilor către unitățile școlare și retur 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr microbuze achiziţionate 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare. 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei  

Primarul comunei 

Unitățile școlare 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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38. 

 

Titlul proiectului: Susținerea copiilor și tinerilor cu performanțe școlare deosebite 

prin acordarea de burse de merit și alte stimulente 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Asigurarea conformității cu prevederile legale în vigoare  

privind acordarea burselor elevilor din învățământul preuniversitar 

 de stat Susținerea și încurajarea performanței școlare 

 

Obiective: 

Sprijinirea și recompensarea copiilor cu performanțe  

școlare deosebite prin burse de merit și alte stimulente 

 

Activități: 

Aprobarea prin HCL a acordării burselor și a cuantumului burselor 

de merit și a altor stimulente pentru elevii cu performanțe  

școlare deosebite 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea performanței școlare 

Creșterea calității actului 

educațional 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr elevi cu performanțe școlare deosebite 

Număr și valoare burse de merit acordate într-o perioadă  

determinată de 

timp (un an) 

 

Beneficiari: elevii cu performanțe școlare deosebite 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Sponsorizări 
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39. 

 

Titlul proiectului: Proiecte de reconversie pentru calificare în diverse meserii 

practicate pe plan local 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Necesitatea calificării și reconversiei profesionale a forței de 

muncă în acord cu nevoile actuale ale comunității 

 

Obiective: 

Calificarea, reconversia și specializarea resurselor umane  

în comună 

Promovarea ocupării și incluziunii sociale 

Prevenirea șomajului 

 

Activități: 

Organizarea de întâlniri cu reprezentanții AJOFM, cu 

firmele de specialitate și cu formatorii etc. 

Susținerea organizării programelor de calificare  

și reconversie profesională la nivelul comunei 

 

Rezultate așteptate: 

Forță de muncă 

calificată 

Reducerea 

șomajului 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de beneficiari 

 

Beneficiari: cetățenii comunei, în special tinerii,  

categoriile defavorizate 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local 

al comunei 

Primarul 

comunei 

ONG - uri 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri 

europene 
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40. 

 

Titlul proiectului : Continuare şi extindere program educational afterschool 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Educația stă la baza dezvoltării durabile a oricărei comunități 

Este necesară dotarea în conformitate cu cerințele actuale a clădirilor 

unităților școlare din comună în vederea continuării și extinderii 

programului afterschool existent 

 

Obiective: 

Extinderea programului educational tip afterschool 

Asigurarea conformității cu standardele în vigoare privind 

spațiile de desfășurare a actului educațional 

Creșterea calității actului educațional 

 

Activități: 

Dotarea instituților de învățământ din comună în conformitate cu 

cerințele funcționării unui program educational de tip afterschool 

Dotarea cu echipamente didactice 

necesare  

Dotarea cu echipamente IT necesare 

 

Rezultate așteptate: 

Îmbunătăţirea calității sistemului de învățământ local prin crearea de 

condiţii optime în procesul de educaţie, cu preponderență în rândul 

persoanelor vulnerabile 

Îmbunătățirea calității sistemului public de învțățământ de la nivel 

local;  

Creșterea numărului de copii din sistemul public de învățământ de la 

nivel local. 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală, unitățile școlare 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei 

Primarul comunei 

Unitățile școlare 

ONG - uri 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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SĂNĂTATE ȘI PROTECȚIE 

 

41. 

 

Titlul proiectului: Reabilitare, modernizare, înființare și dotare unități medicale : 

- Dispensar medical 

- UAMS Noșlac 

 

Descrierea proiectului 

Justificare: 

Necesitatea unui sistem medical care să corespundă cerințelor UE 

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii medicale la 

cele mai înalte standarde 

 

Obiective: 

Asigurarea de servicii medicale la standarde europene 

Creșterea capacității de tratament 

Evitarea deplasării cetățenilor comunei pentru servicii medicale și 

farmacii de pe raza altor localități 

Crearea de noi locuri de muncă 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Avize/autorizații 

Lucrări de reabilitare și modernizare dispensar medical uman și  

UAMS Noșlac 

Dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație 

 

Rezultate așteptate: 

Cabinet medical reabilitat și dotat la standarde înalte UAMS 

Noșlac reabilitat și dotat la standarde înalte  

Creșterea calității actului medical 

Intervenția promptă în cazuri medicale de urgență 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață reabilitată/modernizată 

Număr și valoare dotări 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală, cabinetele medicale. 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu local 

Primar 

UAMS 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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42. 

 

Titlul proiectului: Construire / amenajare Centru Social de zi / Centru persoane 

vârstnice. Adăpost temporar de urgență 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Scopul construirii și amenajării unor astfel de obiective îl reprezintă 

creșterea calitătii vieții persoanelor vârstnice și celor fără adăpost și 

asigurarea condiţiilor corespunzătoare de găzduire şi de hrană, îngrijiri 

medicale, activităţi de petrecere a timpului liber, asistenţă socială şi 

psihologică 

 

Obiective: 

Dezvoltarea serviciilor sociale de la nivelul comunei 

Asigurarea de servicii medicale la standarde europene 

Crearea de noi locuri de muncă 

 

Activități: 

Elaborare 

documentație 

Avize/autorizații 

Lucrări de construire/reabilitare și modernizare 

 

Rezultate așteptate: 

Centre sociael dotate la standarde înalte 

Creșterea calității actului medical și de îngrijire 

 

Indicatori de rezultat: 

Spaţii 

construite/ amenajate  

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală, în special persoanele vârstnice și cele 

fără adăpost 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul  

local al comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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43. 

 

Titlul proiectului:  Campanii de informare și sănătate publică. Educație sanitară în școli 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Promovarea sănătății și a educației pentru sănătate 

Promovarea prevenției, cea mai importantă atitudine în obținerea unei 

populații sănătoase pe termen lung 

 

Obiective: 

Învățarea și respectarea regulilor de igienă personală și a mediului 

Învățarea măsurilor de prevenire a bolilor 

Reducerea frecvenței bolilor infecțioase transmisibile prin igienă deficitară 

Punerea bazelor unui stil de viață sănătos 

Învățarea acordării primului ajutor 

 

Activități: 

Activități școlare de educație sanitară 

Invitarea de specialiști pentru susținerea programelor de educație 

sanitară 

Elaborarea și difuzarea de materiale informative privind educația 

sanitară 

Distribuirea de pachete cu materiale de igienă (săpun, pastă de dinți, 

periuță de dinți) 

 

Rezultate așteptate: 

Respectarea regulilor de igienă de către copii 

Prevenirea răspândirii bolilor 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr campanii 

Număr beneficiari 

Număr programe de educație 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: adulții, copiii de vârstă preșcolară și elevii școlii din 

localitate 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei  

Primarul comunei 

Personalul medical 

Personalul didactic 

Posibile surse de 

finanțare 

Consiliu local 

Primar 

Personal medical din comună 
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44. 

 

Titlul proiectului: Educație sanitară în comunitatea/comunitățile de romi 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Promovarea sănătății și a educației pentru sănătate 

Promovarea prevenției, cea mai importantă atitudine în obținerea 

unei populații sănătoase pe termen lung 

 

Obiective: 

Învățarea și respectarea regulilor de igienă personală și a 

mediului Învățarea măsurilor de prevenire a bolilor 

Reducerea frecvenței bolilor infecțioase transmisibile prin 

igienă deficitară 

Scăderea incidenței sarcinilor și implicit a întreruperilor de sarcină la 

minore 

Punerea bazelor unui stil de viață sănătos  

Învățarea acordării primului ajutor 

 

Activități: 

Activități de educație sanitară în comunitatea de romi 

Invitarea de specialiști pentru susținerea programelor de 

educație sanitară 

Elaborarea și difuzarea de materiale informative privind 

educația sanitară 

Distribuirea de pachete cu materiale de igienă (săpun, pastă de 

dinți, periuță de dinți) 

 

Rezultate așteptate:  

Respectarea regulilor de 

igienă Prevenirea răspândirii 

bolilor Prevenirea sarcinilor 

nedorite 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr programe de educație sanitară  

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea de romi 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu 

local  

Primar 

Personal didactic și medical 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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45. 

 

Titlul proiectului: Dotarea cu tehnică și mijloace de lucru performante a structurii de 

asistență socială din cadrul UAT 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea unui sistem de asistență socială care să corespundă 

cerințelor UE 

Garantarea dreptului cetățenilor de a beneficia de servicii  

sociale la cele mai înalte standarde 

 

Obiective: 

Servirea promptă a cetățenilor 

Reducerea timpului de soluționare a cererilor 

Accesarea și prelucrarea rapidă a informației de către personalul 

primăriei 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Achiziție echipamente performante pentru personalul 

compartimentului de asistență socială 

Instruire personal 

 

Rezultate așteptate: 

Acces la tehnologie performantă 

Personal instruit 

Cetățean mai bine și mai prompt servit 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și valoare dotări 

 

Beneficiari: personalul compartimentului de asistență socială, 

cetățenii comunei 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fondurieuropene 
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46. 

 

Titlul proiectului: Asigurarea unei comunități sănătoase și echilibrate prin scăderea 

numărului de asistați social din comunitate, prin creșterea angajării și scăderea 

presiunii asupra bugetului local 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Promovarea beneficiilor inserției pe piața forței de muncă în 

detrimentul unui statut social bazat pe dependența față de stat. 

 

Obiective: 

Creșterea gradului de incluziune socială a membrilor comunitatilor 

marginalizate, prin masuri integrate de ocupare 

Reducerea saraciei si a excluziunii sociale prin facilitarea accesului 

persoanelor vulnerabile la piața forței de muncă 

 

Activități: 

Înformarea cetățenilor aparținând grupurilor vulnerabile cu 

privire la beneficile inserției pe piața forței de muncă 

Organizarea de evenimente similar bursei locurilor de 

muncă prin invitarea angajatorilor de la nivelul județului 

Alba 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea numărului persoanelor asistate 

social Creșterea calității vieții locuitorilor 

comunei 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr asistați sociali 

Procent reducere cheltuieli buget local 

 

Beneficiari: grupurile vulnerabile 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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47. 

 

Titlul proiectului: Alfabetizarea membrilor comunităților defavorizate 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Punerea în acord cu cerințele UE pentru o creștere inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii 

 

Obiective: 

Creșterea gradului de incluziune socială 

Dezvoltarea capacității de adaptare la schimbările de pe piața 

muncii și din societate a persoanelor din categoriile defavorizate 

 

Activități: 

Identificarea persoanelor cu analfabetism din comunitate 

Achiziția de programe de instruire în scopul alfabetizării 

persoanelor 

identificate în comunitate cu 

analfabetism  

Organizarea programelor de 

alfabetizare  

Monitorizarea acestora 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea analfabetismului în comunitate 

Incluziune socială 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr programe de 

alfabetizare Număr 

beneficiari 

 

Beneficiari: persoanele cu analfabetism din localități 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei  

Personal didactic 

din localități 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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48. 

 

Titlul proiectului: Organizare de campanii de conștientizare a populației 

privind abandonul de copii, abandonul școlar, metodele contraceptive etc. 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Punerea în acord cu cerințele UE pentru o creștere inteligentă, 

durabilă și favorabilă incluziunii 

 

Obiective: 

Scăderea numărului de copii 

abandonați  

Creșterea gradului de incluziune 

socială  

Scăderea numărului de avorturi 

 

Activități: 

Identificarea familiilor care trăiesc la limita subzistenței 

Implicarea familiilor monoparentale și vulnerabile în programe 

private sau publice de integrare socială 

Monitorizarea evoluției acestora 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea calității vieții membrilor 

comunității Îmbunătățirea actului 

educațional 

Incluziune socială 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr campanii 

Număr 

beneficiari 

 

Beneficiari: persoanele aparținând grupurilor vulnerabile 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

DGASPC 

Personal din compartimentul de asistență 

socială Personal didactic și medical 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Fonduri guvernamentale 

Sponsorizări 
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AGREMENT, TURISM ȘI CULTURĂ 

 

49. 

 

Titlul proiectului: Program de conștientizare asupra importanței patrimoniului 

cultural identitar 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

Conștientizarea importanței și valorii obiectivelor culturale, 

religioase și a monumentelor istorice de pe raza localităților 

aparținătoare. 

 

Obiective: 

Dezvoltarea turistică a comunei prin organizarea de circuite 

turistice  

Promovarea obiectivelor culturale, religioase și a 

monumentelor istorice 

 

Activități: 

Modernizarea infrastructurii rutiere ce deservește obiectivele 

turistice  

Promovarea obiectivelor culturale, religioase și a 

monumentelor istorice  

Sprijinirea organizării de circuite turistice în zonă 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de 

programe 

Număr de 

beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, 

turiști/vizitatori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local 

al comunei  

Primarul 

comunei 

ONG-uri 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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50. 

 

Titlul proiectului: Organizare de evenimente culturale, etnografice, gastronomice, 

care să revitalizeze tradițiile locale (inclusiv în parteneriat cu alte localități) 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

Obiective: 

Dezvoltarea turistică a zonei prin organizarea de evenimente 

culturale, etnografice, gastronomice, care să revitalizeze tradițiile 

locale 

 

Activități: 

Organizarea de evenimente 

Modernizarea infrastructurii 

rutiere 

Promovarea evenimentelor care revitalizează tradițiile locale 

Sprijinirea organizării de circuite turistice în zonă 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

Creșterea veniturilor din turism la 

bugetul local 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de 

evenimente 

Număr de 

participanți 

Plus valoare 

adusă 

 

Beneficiari: comunitatea locală, organizatori de evenimente, 

operatori 

de turism, turiști/vizitatori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

Firme 

private 

ONG-

uri 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 



Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 
 

264  

 

51. 

 

Titlul proiectului: Realizare broșură și alte materiale publicitare de promovare 

turistică a localităților 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

Obiective: 

Promovarea prin mijloace de publicitate 

specifice  

Atragerea de vizitatori/turiști în zonă 

Atragerea de noi investitori în turism 

 

Activități: 

Elaborare materiale publicitare 

Achiziții servicii de editare și printare a materialelor de promovare 

Distribuirea matarialelor de promovare 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr matariale 

promovare Număr 

vizitatori/turiști 

Plus valoare adusă 

 

Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, turiști/vizitatori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

ONG - uri 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri 

europene 
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52. 

 

Titlul proiectului: Realizare website și aplicație mobilă de promovare turistică 

a localităților 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

Obiective: 

Promovarea prin mijloace moderne a destinației turistice 

Atragerea de vizitatori/turiști în zonă 

Atragerea de noi investitori în turism 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

Achiziții servicii de realizare website și aplicație mobilă de 

promovare turistică 

Realizare website și aplicație mobilă de promovare turistică 

Instruire personal în vederea actualizării informației pentru 

promovarea turistică a localităților aparținătoare. 

Popularizare website și aplicație mobilă 

Monitorizare trafic website și aplicație 

mobilă 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea numărului de 

utilizatori  

Creșterea numărului de 

turiști/vizitatori 

 

Indicatori de rezultat: 

Valoare investită în promovare 

Număr utilizatori website și aplicație 

mobilă  

Număr vizitatori/turiști 

Plus valoare adusă 

 

Beneficiari: comunitatea locală, operatori de turism, 

turiști/vizitatori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri 

europene 
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53. 

 

Titlul proiectului: Program de adoptare a monumentelor naturii 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Nevoia şi importanţa conservării ariilor protejate şi a monumentelor 

naturii trebuie să ocupe unul din primele locuri în sistemul 

instituţionalizat al valorilor şi al principiilor etice ale comunei. 

 

Obiective: 

Adoptarea monumentelor naturii din comună 

 

Activități: 

Cercetarea ştiinţifică; 

Inițierea procesului de protejare şi ocrotire a particularităţilor 

culturale şi tradiţionale; 

Gradarea intervenţiei umane cu privire la categoriile de arii protejate 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltarea turismului din zonă 

Atragerea de turiști 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr monumente adoptate 

 

Beneficiari: comunitatea locală, turiști/vizitatori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

ONG-uri 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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54. 

 

Titlul proiectului: Program de curățare a tuturor zonelor naturale (în special de deșeuri 

de plastic) și organizarea de programe de educare a populației, precum și înăsprirea 

amenzilor și penalităților 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Necesitatea protejării și conservării naturii, a diversității biologice 

 

Obiective: 

Conservarea și reabilitarea sistemelor ecologice existente 

 

Activități: 

Acțiuni ecologice de curățare a zonelor poluate 

Organizarea de campanii de conștientizare a necesității 

protejării mediului înconjurător 

 

Rezultate așteptate: 

Mediu natural curat și sănătos 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de programe de curățare organizate 

Număr participanți 

Suprafețe ecologizate 

 

Beneficiari: comunitatea locală, turiști/vizitatori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul 

comunei ONG-

uri 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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55. 

 

Titlul proiectului: Participarea la evenimente și târguri de turism pentru promovarea 

zonei; Promovarea obiceiurilor și tradițiilor locale 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

Obiective: 

Promovarea portului popular local 

Atragerea de investitori în zonă 

Diversificarea ofertei turistice 

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și 

vizitatori/turiști  

Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori 

Crearea de noi locuri de muncă 

 

Activități: 

Promovare zonă turistică în cadrul târgurilor de turism 

Elaborare materiale de promovare 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltare economică a zonei 

Creșterea numărului de 

vizitatori/turiști  

Crearea de noi locuri de muncă 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr târguri de tursim la care se 

participă  

Creşterea numărului de turişti 

 

Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatorii 

economici care activează în turism 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

ONG - uri 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Sponsorizări 
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56. 

 

Titlul proiectului: Dezvoltare zonă turistică infrastructură de agrement (parc 

aventura, cicruit sanie-bob tip rollercoaster) 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

Obiective: 

Atragerea de investitori în zonă 

Diversificarea ofertei turistice 

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și vizitatori/turiști 

Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori 

Crearea de noi locuri de muncă 

Dezvoltarea infrastructurii care să deservească zona turistică 

 

Activități: 

Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații 

Achiziție lucrări de amenajare 

Execuție lucrări de construcție, amenajare 

Promovare zonă turistică 

Monitorizare activitate desfășurată în zona turistică 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltare economică a zonei Creșterea 

numărului de vizitatori/turiști  

Crearea de noi locuri de muncă 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață zonă dezvoltată  

Număr investitori atrași  

Număr turiști 

 

Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici 

care activează în turism 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene  

Fonduri private 
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57. 

 

Titlul proiectului: Amenajare trasee turistice 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

Obiective: 

Diversificarea ofertei turistice 

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori 

Creșterea atractivității zonei și a numărului de 

vizitatori 

 

Activități: 

Conceperea unor trasee turistice sau dezvoltarea celor existente, pentru 

diferite volume de timp și care să conecteze diferite obiective de 

interes  

Realizarea și montarea de indicatoare și panouri de informare, puncte 

de observare etc. 

 

Rezultate așteptate: 

Diversificarea ofertei turistice 

Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr trasee amenajate 

 

Beneficiari: comunitatea locală, operatorii de turism, turiști/vizitatori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

ONG -uri 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Buget privat 
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58. 

 

Titlul proiectului: Construire bazin de înot 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării de 

sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și a 

celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor măsuri 

care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive. 

 

Obiective: 

Construirea unui bazin de înot conform standardelor în domeniu 

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive  

Obținerea de performanțe în cadrul competițiilor sportive 

 

Activități: 

Elaborare documentație tehnică 

 Obținere avize/autorizații 

Lucrări de construire bazin de înot  

Darea în folosință a bazinului de înot 

Administrarea bazinului de înot pentru a asigura funcționarea în condiții 

optime 

 

Rezultate așteptate: 

Bazin de înot construitconform standardelor 

Practicarea de sporturi 

Performanțe sportive 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață amenajată  

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Investitori privați 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene  

Fonduri private 
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59. 

 

Titlul proiectului: Amenajare trasee pentru cicloturism 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Dezvoltarea durabilă a turismului în zonă 

 

Obiective: 

Diversificarea ofertei turistice 

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori 

Creșterea atractivității zonei și a numărului de vizitatori 

 

Activități: 

Dezvoltarea unor trasee cicloturistice și amenajarea acestora, 

incluzând locuri de popas și indicatoare 

Realizarea și montarea de indicatoare și panouri de informare, puncte 

de observare etc. 

 

Rezultate așteptate: 

Diversificarea ofertei turistice 

Creșterea numărului de turiști/vizitatori 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și lungime piste 

cicloturistice Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală, operatorii de turism, turiști/vizitatori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri 

europene 
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60. 

 

Titlul proiectului: Amenajare Parc şi locuri de joacă pentru copii și adolescenți : 

- Reabilitare/ modernizare parcuri existente. 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea amenajării pe raza comunei de noi locuri de relaxare și 

petrecere a timpului liber pentru copii și adolescenți 

 

Obiective: 

Dezvoltarea de spații de agrement pentru copii și adolescenți 

 

Activități: 

Identificarea terenurilor pentru amenajarea locurilor de 

joacă  

Lucrări de construcție și amenajare 

Darea în folosință 

 

Rezultate așteptate: 

Locuri de joacă amenajate conform standardelor de calitate 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr locuri de 

joacă  

Suprafață 

amenajată  

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: copii și adolescenți, localnici și vizitatori/turiști 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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61. 

 

Titlul proiectului: Amenajare zone picnic 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Dezvoltarea din punct de vedere al socializării și petrecerii timpului 

liber 

 

Obiective: 

Dezvoltarea de spații de agrement pentru locuitorii comunei, precum  

și pentru vizitatori/turiști 

Asigurarea condițiilor de recreere pentru locuitori și vizitatori/turiști 

Dezvoltarea infrastructurii care să deservească complexul de agrement 

 

Activități: 

Elaborare documentație tehnică 

Obținere avize/autorizații  

Achiziție lucrări de amenajare 

Execuție lucrări de amenajare 

Promovare complex de 

agrement 

Monitorizare activitate desfășurată în complexul de agrement 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltare din punct de vedere recreațional 

Creșterea numărului de vizitatori/turiști 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață amenajată  

Număr investitori 

atrași Număr turiști 

 

Beneficiari: locuitorii comunei, turiști, vizitatori, operatori economici 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 



Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 – Comuna Noșlac 
 

275  

 

62. 

 

Titlul proiectului: Zone fitness de tip exterior în localități 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Dezvoltarea din punct de vedere al creșterii calității vieții, al socializării și 

petrecerii timpului liber 

 

Obiective: 

Dezvoltarea de spații de fitnes pentru locuitorii localităților 

aparținătoare , precum și pentru vizitatori/turiști 

Asigurarea condițiilor de recreere și sport pentru locuitori și 

vizitatori/turiști 

 

Activități: 

Elaborare documentație tehnică  

Obținere avize/autorizații  

Achiziție lucrări de amenajare  

Execuție lucrări de amenajare 

Monitorizare activitate desfășurată în zonă 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltare din punct de vedere recreațional 

Creșterea numărului de vizitatori/turiști 

 

Indicatori de rezultat: 

Echipamente montate 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: locuitorii localităților, turiști, vizitatori 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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63. 

 

Titlul proiectului: Reabilitarea și modernizarea Stadionului Noșlac 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Sportul contribuie la dezvoltarea fizică armonioasă, menținerea stării 

de sănătate la cote optime, precum și la întărirea spiritului de echipă și 

a celui de competiție. Aceasta face necesară implementarea unor 

măsuri care să contribuie la atragerea copiilor și tinerilor către 

activități sportive. 

 

Obiective: 

Reabilitarea și modernizarea stadionului pentru activități sportive 

conform standardelor în domeniu 

Atragerea copiilor și tinerilor către activități sportive 

Obținerea de performanțe în cadrul competițiilor 

sportive 

 

Activități: 

Elaborare documentație 

tehnică Obținere 

avize/autorizații Lucrări de 

reabilitare stadion 

 

Rezultate așteptate: 

Stadion amenajat conform standardelor în 

domeniu  

Practicarea de sporturi 

Performanțe sportive 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață stadion reabilitat / modernizat 

Capacitate 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală. 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul 

local 

Primarul 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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MEDIU 

 

64. 

 

Titlul proiectului: Împădurirea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrișate 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Necesitatea reconstrucției ecologice a terenurilor degradate, prin 

valorificarea terenurilor neproductive sau agricole afectate de fenomene 

de degradare în diferite stadii sau care și-au pierdut total sau parțial 

capacitatea de producție pentru folosințe agricole 

 

Obiective: 

Valorificarea terenurilor degradate, a celor nefolosite, defrișate  

Creșterea suprafețelor de pădure pe teritoriul comunei 

Combaterea poluării și a efectelor acesteia asupra mediului înconjurător 

și sănătății oamenilor 

Îmbunătățirea condițiilor de mediu și a diversității biologice 

 

Activități: 

Pregătirea terenului și a solului în vederea împăduririi 

Executarea de lucrări de îmbunătățiri funciare  

Executarea plantației 

 

Rezultate așteptate: 

Suprafață de teren împădurit 

Creșterea producției de energie regenerabilă 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafețe împădurite 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu local 

ONG-uri 

Ocol Silvic 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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65. 

 

Titlul proiectului: Reabilitare spații verzi în interiorul localităților. 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Necesitatea protejării și conservării zonelor verzi din localități 

Îmbunătățirea aspectului estetic al localităților 

 

Obiective: 

Creșterea calității mediului natural 

Consolidarea amenajărilor 

peisagistice 

Crearea de noi locuri de recreere pentru cetățenii localităților 

 

Activități: 

Lucrări de reabilitare a spațiilor verzi din localități 

 

Rezultate așteptate: 

Spații verzi, parcuri  

Îmbunătățirea imaginii 

localităților 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafețe verzi amenajate 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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66. 

 

Titlul proiectului: Perdele de protecţie naturală (plantare arbori) 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Necesitatea protejării mediului înconjurător împotriva 

fenomenelor meteo extreme (viscol, inundații). 

 

Obiective: 

Creșterea siguranței locuitorilor 

comunei  

Creșterea calității mediului natural 

Consolidarea amenajărilor 

peisagistice 

 

Activități: 

Lucrări de amenajare a perdelelor de protecție naturale 

 

Rezultate așteptate: 

Zone protejate împotriva fenomenelor meteo extreme 

Îmbunătățirea imaginii comunei 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr de arbori plantaţi 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Ocolul Silvic 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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67. 

 

Titlul proiectului: Utilizarea complementară a surselor regenerabile de energie în 

instituțiile publice şi în mediul privat 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea 

tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse 

 

 

Obiective: 

Valorificarea surselor regenerabile de energie (fotovoltaică) 

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile 

 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice  

Obținere avize/autorizații  

Instalarea panourilor solare 

 

 

Rezultate așteptate: 

Panouri fotovoltaice instalate  

Reducerea cheltuielilor 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr clădiri care utilizează surse alternative de energie  

Beneficiari: UAT Comuna Noșlac 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu local 

Primar 

Firme de consultanţă 

Posibile surse de 

finanțare 

Fondul de Mediu  

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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68. 

 

Titlul proiectului: Reabilitarea termică a clădirilor publice 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Măsurile de creștere a eficienței energetice în clădirile publice reprezintă o 

prioritate atât pentru UAT-uri, cât și pentru Uniunea Europeană. 

Implementarea normelor UE cu privire utilizarea tehnologiilor curate și 

care risipesc mai puține resurse sunt necesare la nivel local. 

 

Obiective: 

Reabilitarea clădirilor instituților publice 

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații  

Demarare lucrări reabilitare 

 

Rezultate așteptate: 

Clădiri publice reabilitate termic  

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr clădiri reabilitate 

 

Beneficiari: UAT Comuna Noșlac 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu local 

Primar 

Executivul primăriei 

Posibile surse de 

finanțare 

Fondul de Mediu 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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69. 

 

Titlul proiectului: Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Măsurile de creștere a eficienței energetice în clădirile cu destinație de 

locuințe reprezintă o prioritate atât pentru UAT-uri, cât și pentru 

Uniunea Europeană. Implementarea normelor UE cu privire utilizarea 

tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse sunt necesare la 

nivel local. 

 

Obiective: 

Reabilitarea clădirilor cu destinația de locuințe 

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile pentru populația comunei 

 

Activități: 

Elaborare documentații tehnice 

Obținere avize/autorizații 

Demarare lucrări reabilitare 

 

Rezultate așteptate: 

Clădiri rezidențiale reabilitate termic 

Reducerea cheltuielilor cu utilitățile pentru populație 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr blocuri reabilitate 

 

Beneficiari: locuitorii blocurilor cu destinația de locuințe 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu local 

Primar 

Executivul primăriei 

Posibile surse de 

finanțare 

Fondul de Mediu  

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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70. 

 

Titlul proiectului: Conştientizarea utiliztorilor asupra poluării provenite de la autoturisme. 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, utilizarea  

tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse 

 

Obiective: 

Valorificarea surselor regenerabile de energie  

Reducerea nivelului de poluare 

 

Activități: 

Elaborare plan comunicare / conștientizare a populației  

Implementare campanii conștientizare 

 

Rezultate așteptate: 

Populație informată asupra elementelor nocive în cee ace privește 

poluarea 

Reducerea nivelului de poluare 

 

Indicatori de rezultat: 

Reducerea numărului de autoturisme polunate 

 

Beneficiari: comunitatea locală. 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu local Primar 

Executivul primăriei 

ONG-uri 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

 Alte surse legal constituite 

Fonduri europene  

Fonduri private 
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71. 

 

Titlul proiectului: Reducerea taxelor / impozitelor pentru autoturismele mai puţin 

poluante 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Implementarea normelor UE cu privire la protecția mediului, 

utilizarea tehnologiilor curate și care risipesc mai puține resurse 

 

Obiective: 

Încurajarea populației privind utilizarea autoturismelor nepoluante 

Reducerea nivelului de poluare 

 

Activități: 

Acordarea de facilități fiscale proprietarilor de autoturisme nepoluante 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea autoturismelor nepoluante 

Reducerea nivelului de poluare 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr autoturisme nepoluante 

 

Beneficiari: comunitatea locală. 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu local 

Executivul 

primăriei 

Posibile surse de 

finanțare 

Nu necesită alocare financiară 
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72. 

 

Titlul proiectului: Campanii de educare a cetățenilor privind responsabilitatea lor 

în ceea ce privește colectarea selectivă a deșeurilor 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Necesitatea protejării și conservării zonelor verzi din 

comună 

Îmbunătățirea aspectului estetic al comunei 

 

Obiective: 

Creșterea calității mediului natural 

Consolidarea amenajărilor 

peisagistice 

 

Activități: 

Campanii de informare a populației cu privire la importanța 

protejării mediului înconjurător 

 

Rezultate așteptate: 

Campanii de conștientizare 

implementate Îmbunătățirea imaginii 

comunei 

 

Indicatori de 

rezultat: Număr 

campanii Număr 

beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu local 

Şcoala 

ONG-uri 

Operatorul de salubrizare 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Sponsorizări 
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73. 

 

Titlul proiectului: Dotarea cu pubele a gospodăriilor, pentru colectarea 

selectivă a deșeurilor 

 

 

Descrierea proiectului 

 

 

Justificare: 

Colectarea selectivă a deșeurilor aduce beneficii economice 

comunității 

locale 

 

Obiective: 

Protejarea mediului înconjurător la nivelul comunei 

Alinierea la standarde europene cu privire la calitatea și protecția 

mediului 

 

Activități: 

Achiziționarea de pubele și dotarea gospodăriilor 

 

Rezultate așteptate: 

Creșterea cantității de gunoi colectat 

selectiv Eficientizarea reciclării 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și valoare pubele 

achiziționate Număr beneficiari 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliu 

local 

Primar 

Operatorul de salubrizare 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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74. 

 

Titlul proiectului: Regularizare cursuri de apă 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Protecția și conservarea mediului înconjurător  

Siguranța și protecția cetățenilor contra 

inundațiilor 

 

Obiective: 

Asigurarea scurgerii optime în albie a apelor curgătoare de pe raza 

comunei 

 

Activități: 

Îndepărtarea materialului 

aluvionar Extragere nisipuri și 

pietrișuri 

 

Rezultate așteptate: 

Scurgerea optimă în albie a râurilor 

Reducerea efectelor negative generate de inundații și viituri 

 

Indicatori de rezultat:  

Lungime râruri 

decolmatate 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

SGA 

Primăria 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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75. 

 

Titlul proiectului: Infrastructură de prevenire și protecție împotriva 

inundațiilor. 

Infrastructură de prevenire și protecție împotriva alunecărilor de teren 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Protecția și conservarea mediului înconjurător 

Siguranța și protecția cetățenilor contra inundațiilor și 

alunecărilor de 

teren 

 

Obiective: 

Prevenirea și reducerea consecințelor distructive ale 

inundațiilor și alunecărilor de teren 

Protecția gospodăriilor și a terenurilor agricole 

Consolidarea infrastructurii de prevenire și protecție împotriva 

inundațiilor și a alunecărilor de teren 

 

Activități: 

Lucrări de consolidare infrastructură de prevenire și 

protecție împotriva inundațiilor și alunecărilor de teren 

 

Rezultate așteptate: 

Reducerea efectelor negative generate de inundații, viituri și 

alunecări 

de teren 

 

Indicatori de rezultat: 

Suprafață/lungime 

infrastructură de protecție 

Suprafață de teren protejată 

 

Beneficiari: comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul 

local al 

comunei  

Primarul 

comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri 

europene 
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CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 

 

76. 

 

Titlul proiectului : Construire,Reabilitare / modernizare sediu primărie 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Prin această investiție se urmărește creșterea eficienței energetice a 

clădirii publice prin scăderea consumului anual de energie finală și 

scăderea consumului anual specific de energie primară. 

 

Obiective: 

Construire clădire nouă – Sediu primărie 

Reabilitare/modernizare clădire publică – Primăria comunei Noșlac 

Creșterea eficienței energetice aferentă clădirii publice 

 

Activități: 

Demararea pocedurii de 

achiziție Încheierea 

contractelor de execuție 

Obținerea avizelor necesare 

Finalizarea proiectului tehnic si obținerea 

autorizațiilor Demararea lucrărilor de 

modernizare/reabilitare 

 

Rezultate așteptate: 

Clădire publică reabilitată 

Scăderea consumului annal de energie finală și scăderea 

consumului anual specific de energie primară. 

 

Indicatori de rezultat: 

Imobil sediu primărie modernizat 

 

Beneficiari: Primăria Noșlac 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 

Fonduri guvernamentale 
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77. 

 

Titlul proiectului: Implementare și dezvoltare Sistem de Control Intern Managerial 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Sistemul de control intern managerial al oricărei entităţi publice 

operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, 

dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile 

entităţii. 

 

Obiective: 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii 

comunei 

 

Activități: 

Achiziție procedură SCIM 

 

Rezultate așteptate: 

Servicii publice de calitate 

Performanțe crescute în administrația publică locală raportată la 

nivelul de deservire a cetățenilor 

 

Indicatori de rezultat: 

Grad de implementare 

 

Beneficiari: administrația publică locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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78. 

 

Titlul proiectului: Implementare politici și proceduri privind protecția datelor cu 

caracter personal 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Reforma protecției datelor cu caracter personal și adaptarea 

prevederilor pentru era digitală este un process esential pentru 

protecția datelor cu character personal. 

 

Obiective: 

Impunerea și adoptarea unui set de măsuri cu caracter obligatoriu.  

Recomandarea unei serii de principii de conduită și măsuri de 

protejare a  datelor  a  căror  respectare  trebuie  să  fie dovedită în 

cazul unui control. 

Stabilirea unor sancțiuni extrem de severe pentru a se asigura luarea 

în serios a protecției datelor de către operatori. 

 

Activități: 

Achiziție procedură certificare GDPR 

 

Rezultate așteptate: 

Protecția datelor personale ale cetățenilor comunei 

Servicii publice de calitate 

 

Indicatori de rezultat: 

Grad de implementare 

 

Beneficiari: administrația publică locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al comunei 

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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79. 

 

Titlul proiectului: Implementare strategie națională anticorupție 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Promovarea eticii şi integrităţii la nivelul UAT Noșlac și a unităților 

subordonate/coordonate; consolidarea capacităţii administraţiei 

publice locale de a asigura calitatea şi accesul la serviciile publice 

pentru realizarea interesului public 

 

Obiective: 

Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor 

Îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a eşecului de management prin 

corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a 

riscurilor şi vulnerabilităţilor instituţionale 

Creşterea integrităţii, reducerea vulnerabilităţilor şi a riscurilor de 

corupţie în administraţia publică locală 

 

Activități: 

Achiziție procedură Strategie Națională Anticorupție 

 

Rezultate așteptate: 

Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale 

Servicii publice de calitate 

 

Indicatori de rezultat: 

Grad de implementare 

 

Beneficiari: administrația publică locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri 

europene 
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80. 

 

Titlul proiectului: Implementare program de bugetare participativă 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Promovarea implicării civice în dezvoltarea socio – economică a 

comunei reprezintă un factor important în procesul de transparență 

decizională de la nivel local. 

 

Obiective: 

Creşterea transparenţei proceselor de administrare a resurselor  

Implicarea societății civile în administrarea resurselor comunei 

 

Activități: 

Implementare program de bugetare participativă 

Promovarea programului la nivel local 

 

 

Rezultate așteptate: 

Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor decizionale  

Creșterea implicării reprezentanților societății civile în dezvoltarea 

comunei 

 

 

Indicatori de rezultat: 

Proiecte realizate 

 

Beneficiari: comunitatea locală, UAT Noșlac 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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81. 

 

Titlul proiectului: Program anual propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile din bugetul local 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Promovarea implicării civice în dezvoltarea socio – 

economică a comunei reprezintă un factor important în 

procesul de transparență decizională de la nivel local. 

 

Obiective: 

Creşterea transparenţei proceselor de administrare a 

resurselor Implicarea societății civile în administrarea 

resurselor comunei 

 

Activități: 

Implementare program anual propriu pentru acordarea de 

finanţări 

nerambursabile din bugetul local 

Promovarea programului la nivelul ONG-

urilor,fundațiilor și federațiilor de la nivel local 

 

Rezultate așteptate: 

Creşterea transparenţei instituţionale şi a proceselor 

decizionale Creșterea implicării reprezentanților 

societății civile în dezvoltarea comunei 

 

Indicatori de rezultat: 

Proiecte în domeniul: 

- cultură 

- educaţie 

- sport 

- tineret 

- sănătate 

 

Beneficiari: comunitatea locală, UAT Noșlac 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul 

local al 

comunei  

Primarul 

comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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82. 

 

Titlul proiectului: Achiziție și punere în funcțiune de echipamente 

performante de tehnică de calcul (calculatoare, imprimante multifuncționale 

etc.) 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii 

comunei 

 

Obiective: 

Creșterea calității serviciilor publice 

furnizate Îmbunătățirea accesului la 

serviciile publice 

 

Activități: 

Achiziție echipamente 

Dotare cu echipamente performante de tehnică de calcul 

Instruire personal privind utilizarea noilor echipamente 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 

Servicii publice de calitate 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și valoare echipamente 

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, 

instituții publice și operatori economici de pe raza comunei 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul 

comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri 

europene 
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83. 

 

Titlul proiectului: Achiziția și utilizarea de softuri performante pentru 

furnizarea de servicii de calitate către cetățeni și reducerea timpului de 

soluționare a solicitărilor acestora 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii 

comunei 

 

Obiective: 

Creșterea calității serviciilor publice 

furnizate 

 Reducerea timpului de soluționare a                    

cererilor  

Îmbunătățirea accesului la serviciile 

publice 

 

Activități: 

Achiziția de softuri performante 

Instruirea personalului în scopul utilizării eficiente a acestora 

 

 Rezultate așteptate: 

Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 

Servicii publice de calitate 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr și valoare softuri 

achiziționate  

Număr cetățeni deserviți 

Termen de soluționare cereri 

 

Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, 

instituții 

publice și operatori economici de pe raza comunei 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul 

comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri 

europene 
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84. 

 

Titlul proiectului: Utilizarea sistemelor online de lucru implementate la nivel 

național 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrației publice locale 

Furnizarea de servicii publice de calitate pentru toți cetățenii 

comunei 

 

Obiective: 

Creșterea calității serviciilor publice 

furnizate Reducerea timpului de 

soluționare a cererilor Îmbunătățirea 

accesului la serviciile publice 

 

Activități: 

Achiziția de softuri performante 

Instruirea personalului în scopul utilizării eficiente a 

acestora Instruirea cetățenilor cu privire la accesarea 

softurilor destinate publicului larg 

 

Rezultate așteptate: 

Acces facil la servicii publice prin tehnologie performantă 

Servicii publice de calitate 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr utilizatori 

Termen de soluționare cereri 

 

Beneficiari: administrația publică locală, cetățenii comunei, 

instituții publice și operatori economici de pe raza comunei 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul 

comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri 

europene 
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85. 

 

Titlul proiectului: Programe de instruire și perfecționare profesională anuală 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrative 

Formarea profesională periodică constituie o obligație legală 

Specializarea continuă a resursei umane în acord cu nevoile 

societății actuale 

 

Obiective: 

Îmbunătățirea nivelului de formare profesională pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului 

 

Activități: 

Realizarea analizei nevoilor de formare 

profesională  

Elaborarea planului anual de formare 

profesională 

Achiziția de servicii de instruire și perfecționare 

profesională  

Participarea la forme de pregătire profesională conform 

nevoilor identificate 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltarea de noi 

competențe  

Creșterea calității serviciilor 

furnizate 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr programe de 

formare  

Număr beneficiari 

 

Beneficiari: funcționarii publici și personalul contractual din 

aparatul de 

specialitate al primarului comunei 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul 

comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri 

europene 
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86. 

 

Titlul proiectului: Organizare de schimburi de experiență cu alte autorității și 

instituții publice la nivel local, județean, național și european 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Consolidarea capacității administrative 

Specializarea continuă a resursei umane în acord cu nevoile 

societății 

actuale 

 

Obiective: 

Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și expertiză pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului 

 

Activități: 

Elaborarea planului anual de seminarii la nivel national și 

extern  

Implementarea de proiecte având ca obiectiv principal sesiuni 

de bune practici 

 

Rezultate așteptate: 

Dezvoltarea de noi 

competențe  

Creșterea calității serviciilor 

furnizate 

 

Indicatori de rezultat: 

Număr 

activități 

Număr 

participanț

i 

Beneficiari: funcționarii publici și personalul contractual din 

aparatul de specialitate al primarului comunei 

Instituții/actori 

implicați/potențial

i 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul 

comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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88. 

 

Titlul proiectului : Achiziţe buldoexcavator 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Prin această achiziție se asigură deservirea comunei în ceea ce privește 

săpăturile de utilitate publică, nivelarea drumurilor și deszăpezire pe 

timpul iernii. 

 

Obiective: 

Achiziționare buldoexcavator 

Întreținerea domeniului public și privat al UAT Noșlac 

 

Activități: 

Întocmire dosar finanțare 

Efectuare achiziție publică 

Obținere avize/autorizații 

 

Rezultate așteptate: 

Buldoexcavator achiziționat 

Întreținerea în conformitate cu reglementările în vigoare a domeniului 

public 

Dotarea UAT Noșlac cu utilaje edilitare de întreținere 

 

Indicatori de rezultat: 

Buldoexcavator achiziționat 

 

Beneficiari: UAT Noșlac, comunitatea locală. 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local 

Primarul 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri europene 
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89. 

 

Titlul proiectului : Achizitie utilaj de măturat stradal. 

Achiziţie utilaj de spălare străzi. 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Prin această achiziție se asigură deservirea comunei în ceea ce 

privește întreținerea carosabilului curat în anotimpurile fără 

precipitații. 

 

Obiective: 

Achiziționare utilaj de măturat stradal și utilaj de spălare 

străzi. 

 Întreținerea domeniului public și privat al UAT Noșlac 

 

Activități: 

Întocmire dosar 

finanțare  

Efectuare achiziție 

publică  

Obținere 

avize/autorizații 

 

Rezultate așteptate: 

Utilaj de măturat stradal și utilaj de spălare străzi achiziționate. 

Întreținerea în conformitate cu reglementările în vigoare a 

domeniului public 

Dotarea UAT Noșlac cu utilaje edilitare de întreținere 

 

Indicatori de rezultat: 

Utilaj de măturat stradal și utilaj de spălare străzi achiziționate. 

 

Beneficiari: UAT Noșlac, comunitatea locală. 

Instituții/actori 

implicați/potenția

li parteneri 

Consil

iul 

local 

Primar

ul 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri 

europene 
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90. 

 

Titlul proiectului : Achiziţie utilaje pentru întreţinerea spaţiilor verzi. 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Prin această achiziție se asigură deservirea comunei în ceea ce 

privește întreținerea spațiilor verzi de pe raza comunei. 

 

Obiective: 

Achiziționare utilaje pentru întreţinerea spaţiilor verzi. 

Întreținerea domeniului public și privat al UAT Noșlac 

 

Activități: 

Întocmire dosar 

finanțare  

Efectuare achiziție 

publică  

Obținere 

avize/autorizații 

 

 

Rezultate așteptate: 

Utilaje pentru întreţinerea spaţiilor verzi achiziționate. 

Întreținerea în conformitate cu reglementările în vigoare a 

domeniului 

public 

Dotarea UAT Noșlac cu utilaje edilitare de întreținere 

 

Indicatori de rezultat: 

Utilaje pentru întreţinerea spaţiilor verzi achiziționate. 

 

Beneficiari: UAT Noșlac, comunitatea locală. 

Instituții/actori 

implicați/potenția

li 

parteneri 

Consil

iul 

local 

Primar

ul 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri 

europene 
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91. 

 

Titlul proiectului : Achiziție utilaje deszăpezire 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Prin această achiziție se asigură deservirea comunei în ceea ce 

privește întreținerea domeniului public și privat pe timp de 

iarnă. 

 

Obiective: 

Achiziționare utilaje pentru deszăpezire. 

Întreținerea domeniului public și privat al UAT Noșlac 

 

Activități: 

Întocmire dosar 

finanțare Efectuare 

achiziție publică 

Obținere 

avize/autorizații 

 

Rezultate așteptate: 

Utilaje pentru deszăpezire achiziționate. 

Întreținerea în conformitate cu reglementările în vigoare a 

domeniului 

public 

Dotarea UAT Noșlac cu utilaje edilitare de întreținere 

 

Indicatori de rezultat: 

Utilaje pentru deszăpezire achiziționate. 

 

Beneficiari: UAT Noșlac, comunitatea locală. 

Instituții/actori 

implicați/potenția

li 

parteneri 

Consil

iul 

local 

Primar

ul 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri 

europene 
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92. 

 

Titlul proiectului : Autospeciala de gunoi 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Prin această achiziție se asigură întreținerea domeniului public 

și privat al comunei prin colectarea deșeurilor menajere și 

vegetale de pe raza comunei. 

 

Obiective: 

Achiziționarea autospecială de gunoi 

Asigurarea colectării deșeurilor menajere și vegetale de pe raza 

comunei Amenajare stație compost  

 

Activități: 

Întocmire dosar 

finanțare 

Efectuare 

achiziție publică 

Obținere 

avize/autorizații 

 

Rezultate așteptate: 

Autospecială de gunoi achiziționată 

Dotarea UAT Noșlac cu utilaje edilitare de întreținere 

 

Indicatori de rezultat: 

Autospecială de gunoi achiziționată. 

 

Beneficiari: Primăria Noșlac, comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul 

comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri 

europene 
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93. 

 

Titlul proiectului : Achiziție autoturism de serviciu primărie 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Prin această achiziție se asigură deservirea angajațiilor 

primăriei în vederea deplasării acestora în interes de 

serviciu. 

 

Obiective: 

Achiziționare autoturism de serviciu primărie . 

 

Activități: 

Întocmire dosar 

finanțare Efectuare 

achiziție publică 

 

Rezultate așteptate: 

Autoturism de serviciu primărie achiziționat. . 

Dotarea UAT Noșlac cu autoturism de serviciu. 

 

Indicatori de rezultat: 

Autoturism de serviciu primărie achiziționat. 

 

Beneficiari: Primăria Noșlac. 

Instituții/actori 

implicați/potenția

li 

parteneri 

Consil

iul 

local 

Primar

ul 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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94. 

 

Titlul proiectului : Achiziţie autoturism poliţie locală 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Prin această achiziție se asigură deservirea angajațiilor Poliției 

Locale în vederea deplasării acestora în interes de serviciu. 

 

Obiective: 

Achiziționare autoturism poliţie locală. 

 

Activități: 

Întocmire dosar 

finanțare Efectuare 

achiziție publică 

 

Rezultate așteptate: 

Autoturism poliţie locală achiziționat. . 

Dotarea Poliției Locale Noșlac cu autoturism de serviciu. 

 

Indicatori de rezultat: 

Autoturism poliţie locală achiziționat. 

 

Beneficiari: Poliția Locală Noșlac. 

Instituții/actori 

implicați/potenția

li 

parteneri 

Consil

iul 

local 

Primar

ul 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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95. 

 

Titlul proiectului : Fântâni arteziene cu jocuri de lumini / muzicale. 

 

Descrierea proiectului 

 

Justificare: 

Amenajarea peisagistică a zonelor de interes local reprezintă o 

prioritate în ceea ce privește atragerea de turiști. 

 

Obiective: 

Amenajare fântâni arteziene cu jocuri de lumini / muzicale. 

 

Activități: 

Întocmire dosar 

finanțare Efectuare 

achiziție publică 

Amenajare fântâni arteziene cu jocuri de lumini / muzicale. 

 

Rezultate așteptate: 

Amenajare fântâni arteziene cu jocuri de lumini / 

muzicale. Modernizarea zonelor de interes local. 

 

Indicatori de 

rezultat: 

Fântâni 

amenajate. 

 

Beneficiari: comunitatea locală. 

Instituții/actori 

implicați/potenția

li 

parteneri 

Consil

iul 

local 

Primar

ul 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local  

Buget Consiliul Județean 

Fonduri guvernamentale  

Alte surse legal constituite 

Fonduri 

europene 
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96. 

 

Titlul proiectului : Modernizare şi extindere sistem supraveghere video - în 

toate 

zonele comunei 

 

Descrierea proiectului 
 

Justificare: 

Prin această achiziție se asigură detectarea și prevenția 

situaților nedorite și a intervenția la timp atunci când e 

cazul. 

 

Obiective: 

Achiziționarea  

rețelei de supraveghere video  

Creșterea  

siguranței populației comunei 

 

Activități: 

Întocmire  

dosar  

finanțare 

Efectuare 

achiziție  

  publică  

  Obținere     

avize/autorizații 

 

Rezultate așteptate: 

Achiziționarea  

rețelei de supraveghere video  

Creșterea   

siguranței populației comunei 

 

Indicatori de rezultat: 

Camere video instalate 

 

Beneficiari: Primăria Noșlac, comunitatea locală 

Instituții/actori 

implicați/potențiali 

parteneri 

Consiliul local al 

comunei  

Primarul 

comunei 

Posibile surse de 

finanțare 

Buget local 
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PARTEA A V-A 

IMPLEMENTAREA, MONITORIZAREA ȘI EVALUARE 

A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE DURABILĂ 
 

 

Implementarea strategiei de dezvoltare durabilă şi implicit a planului de acţiune se 

face cu participarea tuturor actorilor de pe plan local: administrația publică locală, 

comunitatea locală, firme private, reprezentanții societății civile. 

O bună implementare a strategiei de dezvoltare asigură în primul rând o creștere 

autentică a comunității la nivelul tuturor domeniilor de intervenție și priorităților strategice. 

Din acest punct de vedere implementarea unui sistem potrivit de indicatori de monitorizare 

și elaborarea periodică și cu pragmatism a rapoartelor strategice de monitorizare joacă un 

rol esențial în procesul de management. 

Monitorizarea procesului de implementare a strategiei de dezvoltare durabilă se va 

realiza prin intermediul unor rapoarte periodice privind progresele înregistrate, atât în ceea 

ce privește implementarea strategiei de dezvoltare și gradul de realizare a rezultatelor 

planificate, cât și impactul generat. 

Procesul de monitorizare a strategiei va avea ca principal instrument de lucru 

sistemul de indicatori elaborat în cadrul procesului de planificare la nivel local. 

Managementul operativ al comunei va prezenta Consiliului local: 

 rapoarte anuale de progres, care se vor elabora începând cu al doilea an de 

implementare și vor avea ca scop monitorizarea eficientă a aplicării strategiei de 

dezvoltare. Rapoartele vor reflecta stadiul implementării strategiei, pe fiecare 

domeniu strategic și vor evidenția evoluția principalilor indicatori de output și de 

rezultat; 

 rapoarte strategice. Având în vedere faptul că implementarea strategiei de 

dezvoltare durabilă se va întinde pe o perioadă de 7 ani, este necesară o evaluare 

intermediară a strategiei, pe baza unor rapoarte strategice. Pentru evaluarea 

impactului aplicării strategiei de dezvoltare se va urmări evoluția principalilor 

indicatori socioeconomici la nivel local. 
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În linii mari, raportul strategic va cuprinde: 

 situația și evoluția socioeconomică a comunei Noșlac; 

 realizările obținute, cuantificate pe baza indicatorilor și gradul de atingere a 

obiectivelor stabilite; 

 problemele întâmpinate în procesul de implementare a strategiei de 

dezvoltare; 

 exemplele de bună practică identificate; 

 propuneri privind revizuirea și ajustarea periodică a strategiei de dezvoltare 

în raport cu evoluțiile economico-sociale semnificative înregistrate la nivel 

local în perioada 2021- 2027. 

Rapoartele strategice vor fi realizate din 3 în 3 ani, în anii 2024 și 2027, şi se 

recomandă a  fii prezentate în cadrul ședințelor Consiliului local al comunei Noșlac. 

În funcţie de rezultatele evaluării şi monitorizării şi în acord cu modificările 

legislative, strategia de dezvoltare a comunei Noșlac va putea fi revizuită ori de câte ori va 

deveni necesar 

 

 


