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CAPITOLUL I
CADRUL GENERAL

1.1 Prezentare generală
Transilvania este considerată de către mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor
formelor de relief, de la câmpia joasă până la munţii relativ înalţi.
Ea se înfăţişează într-un peisaj natural deosebit de variat, complex şi pitoresc.
Faptul că s-au aşezat oameni în această zonă întinsă este urmarea simbiozei
dintre aceştia şi formele de relief, care le-au oferit cadrul şi potenţialul natural propice
unei dezvoltări socio-economice.
Comuna Cojocna este situată la sud-est de Municipiul Cluj-Napoca, la o distanţă
de 24 km. Accesul este asigurat pe drumul european E576 până la Apahida, iar de acolo,
pe distanţa a 10 km, pe drumul judeţean DJ 161 A.

Fig. 1. Harta judeţului Cluj
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1.1.1 Istoric
Despre trecutul, despre istoria acestei comune, s-a scris foarte puţin şi se ştie
foarte puţin. Deşi este o aşezare foarte veche, foarte puţine obiecte arheologice au fost
scoase din acest pământ al comunei. Câteva cercetări individuale, dovedesc că teritoriul
comunei a fost populat încă din neoliticul îndepărtat. Părţile de hotar Catalintău,
Felminieş, Tăbăriştea, Ghiurgberg, poate mai ascund şi astăzi din rămăşiţele culturii
Coţofene răspândită în această parte în perioada trecerii de la piatra şlefuită la bronz.
Locuitorii satelor coţofene, pe lângă păstorit s-au ocupat şi de agricultură. Aşezările lor
uneori s-au ridicat şi între munţi, până la zona plaiurilor. Uneltele şi armele triburilor
coţofene erau făcute din silex, din corn şi din cupru. La cultura pământului ei trec numai
la sfârşitul neoliticului. Lucrau pământul cu brăzdarul de corn de cerb, tras de animale.
Urmele aşezării lor în părţile acestea sunt dovedite prin câteva unelte scoase la iveală:
topoare, râşniţe de andezit.
Epoca de bronz, în patria noastră, comparativ cu alte epoci, a avut o durată
relativ scurtă. Această epocă cu unelte încă nu reuşeşte să destrame societatea în clase,
dar reuşeşte să pătrundă în subsol şi să deschidă minele de cupru, iar la noi în
Transilvania minele de sare şi de aur. Locul culturii coţofene este preluat în Transilvania
de cultura Witemberg; cultură care s-a născut pe fondul coţofenean cu elemente
eterogene final-neolitice din Transilvania centrală şi din complexul Furchestich,
complex înrudit cu cel coţofenean. În Cojocna, şi din această perioadă istorică avem
doar obiecte fragmentare, precum veriga de bronz. Această cultură de bronz este deja
cultură prototracică.
Trecerea de la cultura bronzului la cultura fierului se face prin cultura numită
Nova. Caracteristica acestei culturi este intensificarea creşterii animalelor şi dezvoltarea
vânatului. Era cunoscut şi calul. Ritul de înmormântare cel mai răspândit era înhumarea.
Epoca fierului, de care ţine şi cultura Nova, cuprinde perioada istorică dintre anii 12001300 î.e.n. Cultura fierului este una de etnicitate celtică, adusă şi răspândită de cetele
celtice războinice. Ea aduce în Transilvania brăzdarul de fier, care la rândul său
dezvoltă agricultura. Această cultură în patria noastră este cultura geto-dacică. La
Apahida, la 10 km de Cojocna, a fost descoperit un cimitir celtic format din 21 de
morminte, un document foarte valoros care arată că celţii au ajuns până aproape de
meleagurile comunei. Cultura aceasta mai poartă numele de La Tene. La Tene II este
deja cultura dacică, caracterizată prin arta argintului scos din minele Munţilor Apuseni.
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Brăţările în general sunt spiralice, iar în aşezările descoperite s-au găsit multe fibule din
argint.
Şi în Cojocna s-au găsit până în prezent un lanţ ornamental de argint, un
fragment de brăţară spiralică şi trei fibule de argint tip La Tene II.
Luând în considerare cele arătate mai sus precum şi cele câteva descoperiri din
hotarul Cojocnei, îndrăznim să afirmăm că şi pe teritoriul comunei a fost o aşezare
dacică. Se spune că sarea a fost exploatată încă din timpul dacilor. Exploatarea se făcea
cu sclavi.
Exploatarea sării din Cojocna a continuat şi în perioada ocupaţiei romane.
Colonizarea comunei probabil se face chiar în timpul domniei lui Traian, atunci când se
face şi colonizarea oraşului Napoca, ridicat pe locul unei aşezări dacice. În timpul
ocupaţiei Daciei de către romani s-a extras sare din salinele: Cojocna, Sic, Ocna
Dejului, Turda.
În legătură cu vechimea satului Cojocna mai trebuie amintită o problemă. În
arhiva oraşului (până în anul 1918 Cojocna a fost oraş), s-a găsit un act datat 13 iunie
1733 în care se afirma că Koloys Akna (Cojocna) este cel mai vechi oraş al comitatului,
oraş care ar fi dat şi numele de Koloysvar, deci numele oraşului Cluj.
Sarea exploatată din minele din Cojocna a fost transportată pe uscat până la
Arieş, de unde se transporta mai departe cu nava, pe Mureş. Mureşul era un drum
fluvial, foarte ieftin în vremea romanilor. În legătură cu acest drum, tradiţia orală susţine
următoarele: acest drum, „Drumul de Sare” se trăgea pe acel loc unde azi se află strada
Traian. Sarea era transportată cu carele până la Arieş, pe drumul Cojocna – Aiton –
Turda.
Dacă din timpul ocupaţiei romane datele referitoare la Cojocna sunt foarte
sumare, cu atât mai puţine sunt cele din timpul migraţiunii popoarelor, până la
pătrunderea feudalismului maghiar în Transilvania.
În partea de hotar numită Ghiurberg s-au găsit urme sporadice din această
perioadă istorică. Este vorba de materiale ceramice din secolul al VI-lea, cenuşii de tip
Moreşti.
Unii istorici afirmă că slavii ar fi pătruns şi până în Cojocna prin secolele al
VI-lea şi al VII-lea şi s-au aşezat chiar lângă minele de sare. Asemenea se afirmă de unii
că sub denumirea de Koloys se ascunde un nume slav Clus. Dacă acestea sunt
adevărate, înseamnă că plecarea romanilor din aceste părţi nu a însemnat depopularea
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acestor locuri. Despre existenţa slavilor în aceste părţi vorbesc cimitirele slave
descoperite la Someşeni, numai la 20 km de Cojocna.
În timpul pătrunderii feudalismului maghiar, pe acest teritorii domneşte Gelu,
care este învins, iar pe teritoriul voievodatului său se formează un nou voievodat, al lui
Gyula. Voievodatul lui Gyula era mult mai mare decât a lui Gelu; se întindea de la
poarta Meseşului până la cursul superior al Mureşului.
Feudalismul maghiar pătrunde în Transilvania tocmai pentru bogăţia minerală a
acestui teritoriu şi în primul rând pentru sare. Imediat după pătrunderea lor pe aceste
meleaguri sunt puse în funcţiune minele de sare găsite deschise, continuând exploatarea
lor. Pentru asigurarea militară a teritoriului Transilvaniei şi pentru o mai bună
administrare, feudalismul maghiar păstrează în Transilvania formele vechi, formele
organizării statale. Transilvania devine voievodat. Despre primul voievod, Mercurius, se
aminteşte prima dată prin anul 1111. Voievodul încă locuia în curtea regală. În anul
1176 se aminteşte de un alt voievod, Eutativ. Ambii voievozi au domnit asupra
teritoriului lui Gyula. Voievodatul, care avea centrul la Alba-Iulia, avea mai multe
cetăţi, cu o importanţă atât militară cât şi economică. Aveau garnizoane numeroase, dar
aici locuiau şi reprezentaţii voievodatului, care aveau ca sarcină principală strângerea
dărilor de la populaţie, judecarea pricinilor mai însemnate, supravegherea exploatării
aurului din Munţii Apuseni, a sării din ocnele transilvănene. Printre aceste ocne se
numără şi Cojocna. Oamenii voievodului, aşezaţi în cetăţi, trebuiau să transporte şi să
asigure transportul sării până în Panonia şi Moravia.
În secolul al XII-lea înaintarea feudalismului maghiar ajunge văile Someşului şi
valea Mureşului, pătrunzând până şi în văile Târnavelor.
Ca sprijin al orânduirii feudale, în Transilvania pătrunde şi biserica romanocatolică, organizând parohii în centrele cele mai importante şi ridicând biserici. Aceste
parohii, organizate chiar în perioada pătrunderii feudalismului în Ardeal, se numesc
Parohii Antice. O astfel de parohie antică este şi Cojocna.
Prima amintire despre comuna Cojocna se face prin anul 1199. Pontificele
roman Inocenţiu, în anul 1199, ia sub patronarea sa pe arhidiaconul Cojocnei, Heinrich.
Probabil că în acest timp se ridică şi prima biserică în Cojocna, biserica romano-catolică
numită Szent Imbre, demolată prin secolul al XVI-lea. Pe locul acestei biserici astăzi se
află casa Clopotarului confesiunii unitariene.
Cojocna, care până în anul 1918 poartă titlul de oraş, ca şi alte oraşe în timpul
feudalismului, trece prin diferite faze de dezvoltare. Prima dată a fost comună (Villa),
7
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apoi a ajuns Civitas, adică oraş cu caracter agrar, minier, oraş „liber” cu privilegii de
libertate date încă în secolele al XIII-lea şi al XIV-lea. Cu intensificarea exploatării
sării, ca şi în celelalte oraşe cu caracter minier, şi în Cojocna sunt aduşi colonişti, mai
ales minieri din Austria nordică.
În anul 1217 numele satului era Kulus.
Între anii 1291-1310 Cojocna este amintită ca şi colonia Hospesilor cu „multe
privilegii” întărite prin mai multe diplome, dintre care o diplomă a fost donată de regele
Andrei al III-lea în anul 1291.
În anul 1241, pe câmpia de la Mohi este distrusă armata feudală a regelui
Ungariei de către coloana centrală a mongolilor care au invadat Ungaria. Alte coloane
ale mongolilor pătrund în Transilvania prin Ţara Bârsei şi prin pasurile Carpaţilor. În
Ţara Bârsei ei distrug armata feudală a voievodului Transilvaniei, ocupă şi distrug
oraşul Braşov. Un alt grup ajunge până în Bistriţa omorând „6014” creştini. O altă
ramură, la 11 aprilie 1241, intră în Sibiu. Distrug şi oraşul Cluj şi probabil armata care a
atacat Clujul distruge şi Turda.
În anul 1291, regele Ungariei, pentru colonizarea oraşului Turda, lansează o
diplomă prin care donează oraşului aceleaşi privilegii de care dispuneau celelalte „ocne
de sare” din Ardeal, diplomă în care se aminteşte şi de Cojocna.
O altă diplomă care aminteşte despre Cojocna a fost scrisă la Visegrad (Ungaria)
la 6 decembrie 1375, în timpul lui Ludovic Cel Mare.
Având în vedere că viaţa „oraşului” Cojocna, până prin mijlocul secolului al
XIX-lea, este legată de exploatarea sării, vom menţiona câteva date interesante despre
exploatarea sării din ocnele de sare din Transilvania, în general, şi din Cojocna în
special.
Despre sarea din Cojocna vorbeşte chiar şi Anonimus afirmând că, pe lângă
aurul din Transilvania, sarea a fost articolul celălalt care i-a atras pe feudalii maghiari pe
aceste meleaguri. După pătrunderea lor în Transilvania imediat pun mâna pe sarea din
Dej, Turda, Sic, Cojocna.
Sarea se transporta, în general, pe Mureş. Cel care, în anul 1226, primeşte
dreptul de a transporta sarea este fiul baronului Mahor. El avea pe Mureş şase nave, trei
de dus şi trei de întors. A fost scutit de taxe vamale.
În anul 1247 dreptul de a transporta sarea o au Cavalerii Ioaniţi. După lege,
numai regii aveau dreptul de a exploata şi valorifica sarea. Venitul acesta valoros în
acele timpuri ocupă un loc important, între veniturile aşa zise „regale”.
8
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Minele de sare ajung în administraţia regelui pe baza dreptului feudal de
proprietate asupra subsolului. Pentru conducerea minelor de sare, încă prin domnia
primului rege al Ungariei se înfiinţează o administraţie a sării încadrată în administraţia
comitatului. Mai târziu această administraţie a sării este separată de cea a comitatului,
devenind administraţie de sine stătătoare, numită „cămară”.
Regele exploata şi transporta sarea cu iobagii proprii, deci avea interes direct ca
aceste locuri să fie bine populate. Acesta este şi motivul pentru care regele acordă
locuitorilor de la ocnele de sare anumite privilegii.
Valoarea sării, în anul 1200, pentru o cantitate de un Times, era de 8-10 mărci.
Tymus (times) este un cuvânt persan care acoperă cantitatea de 10.000 bucăţi bulgări de
sare la persani. În Ungaria, prin anul 1200, un Times cântărea 500-600 de măji. Sarea se
tăia şi se transporta în bulgări. Un bulgăre de sare cântărea 50-60 pfunzi (25-30 kg). 100
de bulgări, deci 2500-3000 kg, valorau o marcă.
Între anii 1219-1222 minele de sare sunt arendate unor bogătaşi, până prin anul
1275, când apar cămările. Şi după înfiinţarea cămărilor mai avem cazuri de arendă.
Prima cămară înfiinţată în Transilvania este cea de la Turda, care avea şi funcţia de
„cămară principală”, deoarece comitele ei avea drepturi şi peste celelalte cămări. În
Cojocna, oficiul salin, cămara, a fost înfiinţată între anii 1291-1310. În această perioadă
în Cojocna funcţionau două ocne. Sarea de aici era „solidă, compactă, de culoare
cenuşie”.
În anul 1310, minele de sare sunt donate, ca simbol de fidelitate, de către
Ladislau, voievodul Ardealului, regelui Carol I. În acest an Cojocna figurează tot ca
arhidiaconat. Arhidiaconul îndeplineşte în Cojocna şi funcţia de paroh. După aceste
doua funcţii, sub domnia regelui Carol I, este obligat să plătească impozit papal destul
de mare. În anul 1336 arhidiaconul Cojocnei se numea Mihai.
După retragerea tătarilor, renasc târgurile. Unele dintre ele, în doar câteva
decenii, se ridică la rangul de Oppidum (oraş). Oraşele se diferenţiază după ocupaţia
principală a locuitorilor ei. Aşa se nasc oraşe cu caracter agricol, cu caracter minier, cu
caracter comercial. Cojocna, ca şi oraş, rămâne cu caracter minier-agrar. Procesul acesta
de dezvoltare a unor localităţi din Transilvania a fost înlesnit şi de către regele Bela al
IV-lea, care pe lângă întărirea, din nou, a privilegiilor acestor oraşe, aduce şi colonişti în
aceste localităţi. După venirea coloniştilor, localităţile sunt numite Colonia Hospesilor,
adică colonia oaspeţilor. Dar numele de Hospitas nu înseamnă întotdeauna colonişti
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străini, veniţi din alte ţări; sunt numiţi oaspeţi toţi acei ţărani, meşteşugari etc., care se
stabilesc în aceste oraşe importante pe atunci.
În anul 1467, în timpul domniei lui Matei Corvin, Cojocna îşi pierde dreptul de
oraş. Porunca care subordonează oraşul Cojocna oraşului Cluj-Napoca a fost dată la 30
ianuarie 1466 la Szeke Fehervar prin grof Janos din Szentgyorgy, voievodul
Transilvaniei şi spânul secuilor. Se susţine că această anexare a oraşului Cojocna
împreună cu o parte a satului Feiurdeni, la oraşul Cluj-Napoca a fost făcută la cererea
locuitorilor din oraşul Cluj-Napoca. O altă versiune susţine că anexa s-a făcut din
porunca regelui, întrucât cojocnenii au susţinut mişcarea voievodului Transilvaniei
împotriva regelui Matei Corvin. O altă variantă afirmă despre Cojocna că a fost alipită
oraşului Cluj-Napoca pentru a fi apărată de jafurile nobilului Feherdi Ştefan.
Această degradare a oraşului în comună a adus mari pagube locuitorilor din
Cojocna. Până la urmă cetăţenii hotărăsc să trimită o delegaţie la rege pentru a cere
reîncadrarea oraşului în drepturile sale vechi.
Prin anul 1590 ocnele de sare din Cojocna şi Sic sunt donate oraşului ClujNapoca în valoarea sumei de 40.235,5 florini. Donaţia o face principele Bath ori
Sigismund, pentru fidelitatea pe care locuitorii oraşului Cluj-Napoca au manifestat-o
faţă de el. Donaţia rămâne valabilă şi în anul 1599 în timpul domniei principelui Andrei
Bathori, cardinalul.
În anul 1607 ocnele de sare iarăşi se găsesc date în arendă. Arendaşul e Regeni
(Regner) Mihai.
În secolul al XVII-lea alte două diplome întăresc privilegiile oraşului Cojocna.
Prima, datată 20 octombrie 1611, poartă semnătura principelui Bethlen Gabor şi
aminteşte de Cojocna ca Oppidum Coloniense.
Principele Gavril Bethlen, a cărui domnie în Transilvania a adus o pace relativă
şi dezvoltare economică, în anul 1617 impune dietei o lege prin care „localnicii şi
străinii au dreptul să deschidă mine oriunde s-ar afla minereul”. Pe baza acestei legi se
deschide şi în Cojocna o nouă ocnă de sare pe arena sportivă de azi, nu departe de
biserica veche romano-catolică. Din cauza acestei ocne fundaţia bisericii se slăbeşte şi
biserica trebuie demolată; demolarea ei se face la începutul secolului al XIX-lea.
Tot din acest secol a rămas şi cea mai veche piatră de mormânt care azi se
păstrează în biserica reformată. Piatra aceasta, cu inscripţie latină, a fost ridicată în anul
1645 de către preotul reformat Szentpeteri Menyhert pe mormântul şi în amintirea fiului
său Ioan, decedat la vârsta de 6 ani.
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În anul 1787, cu o poruncă regală dată la 3 aprilie, care poruncă avea la bază
decretul regal din 22 februarie 1787, oraşul Cojocna este subordonat judeţului. Decretul
spune: oraşele libere regale în viitor, în problemele publice, politice, economice vor fi
subordonate acelor judeţe în care se găsesc. Ele însă vor fi subordonate, în cadrul
judeţelor, în mod direct numai comisarilor regali, suspendându-se astfel legătura directă
dintre oraş şi cancelaria regală.
Tradiţia orală susţine că împăratul Iosif al II-lea a vizitat comuna şi a şi petrecut
o noapte în Cojocna. Amintirea acestei vizite este consemnată pe emblema de pe
clădirea Şcolii Generale. Iosif al II-lea, în Transilvania, a făcut două vizite: prima ca
prinţ în anul 1773 şi a doua ca împărat în anul 1786. În această a doua vizită cutreieră
Transilvania şi la Braşov se întâlneşte cu unul din poeţii Văcăreşti. Probabil că în luna
iunie a acestui an a fost în Cojocna fiindcă emblema vorbeşte deja despre Imperator
pater patriae.
Între anii 1850-1852 se închid minele de sare din Cojocna. Tradiţia orală susţine
că închiderea ocnelor se datorează unei speculaţii făcute la Budapesta unde s-a schimbat
mostra de sare adusă din Cojocna cu cea din Turda. Sarea adusă din Cojocna a fost mai
bună, dar mostrele fiind schimbate s-a ales sarea cea mai bună. Aşa se închid minele din
Cojocna.

Fig. 2. Cojocna în secolul XIX
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Prin anul 1883 intelectualii încep să facă băi în lacurile care s-au creat. Atunci se
naşte ideea deschiderii unor băi sărate. Pe la sfârşitul secolului al XIX-lea se şi fac
primele amenajări pentru băile reci şi calde. Se construieşte o parte din hotel,
restaurantul şi sala mare. În anul 1912 se mai investesc sume în construcţii şi în
amenajarea băilor.

Fig. 3. Băile Cojocna la începutul secolului XX.

Până prin anul 1927-1929 băile funcţionau numai cu un singur lac, care era în fond un
lac artificial. Prin surparea terenului asupra gurilor de intrare în mină, se creează lacul
natural numit Dorgo. Regimul democrat popular, după eliberare a investit sume mari în
amenajarea băilor, forma de azi a băilor fiind primită prin anul 1955-1956.
În anul 1918, la cererea cetăţenilor, Cojocna îşi pierde titlul de oraş care, în afară
de greutăţi financiare, nu-i mai aducea nici un avantaj.
1.1.2 Cadru fizico-geografic
Comuna Cojocna este una dintre cele mai mari comune ale judeţului Cluj, fiind
situată în partea de est a acestuia. Din punct de vedere geografic, este situată în partea
de nord-vest a Câmpiei Transilvaniei, dominând colinele înalte cu altitudini cuprinse
între 300-480 de metri. Din punct de vedere morfologic, ocupă zona de contact între
Masivul deluros al Feleacului şi Câmpia de coline înalte.
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Fig. 4. Localizare comuna Cojocna în judeţul Cluj

Relieful se prezintă sub forma unor coline despărţite de zone depresionare cu
caracter monoton, lucru datorat constituţiei geologice a rocilor aflate în zonă. Energia
reliefului este în jur de 200 de metri. Interfluviile sunt înguste şi cu o orientare în
general dirijată de cutele diapire. Văile domoale, cu pante reduse, au determinat
înmlăştinarea terenului în multe locuri. Alunecări de teren se află sporadic în toată zona,
pe întreg teritoriul comunei, unele dintre ele mai vechi, altele de dată recentă.
Masivul de sare se prezintă sub forma unui dom gâtuit cu suprafaţa externă ca o
elipsă. Axa mare, cu lungimea de 3 km, are orientarea NV – SE, pe direcţia fostelor
saline romane de la poalele dealului Plopi. Masivul de sare se situează, în ansamblul
său, într-un teren depresionar care reprezintă, de fapt, o veche zonă de confluenţă a unor
pâraie, care astăzi, in cea mai mare parte sunt secate. Pârâul Coştiugului, cunoscut şi sub
denumirea de „Pârâul Sărat” este unul dintre cursurile de apă permanente rămase
nesecate.
Instabilitatea se traduce prin fisurări sau crăpături în plan orizontal, care foarte
de sunt astupate şi nivelate de localnici. De asemenea, mişcările de teren sunt sesizate
de localnici numai atunci când afectează casele sau anexele gospodăreşti ale acestora.
Reţeaua hidrografică a zonei de interes este, în general, lipsită de o pânză
subterană cu caracter continuu. Aceasta este prezentă sub formă de infiltraţii, cu nivel
piezometric ce urmăreşte forma reliefului.
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Fragmentarea reliefului a făcut ca apele freatice să se găsească la adâncimi mari.
Acest fapt a dat posibilitatea exploatării zăcămintelor de sare până la adâncimi de 50 m,
în fosta salină a lacului Durgău.
Cele mai importante cursuri de apă sunt Pârâul Cojocna, Pârâul Sărat, Pârâul
Mărăloiu şi Pârâul Cara.
Apariţia apei freatice a dus la inundarea salinei şi la formarea ulterioară a lacului
Durgău, lângă care este amenajat lacul Ştrand.
Regiunii îi sunt caracteristice fenomenele de apariţie a sării la suprafaţă sau
aproape de suprafaţă (manifestată prin izvoarele sărate). Apele de suprafaţă aparţin în
întregime bazinului hidrografic Someşan. Deşi aparent reţeaua hidrografică este
dezvoltată, debitul văilor de pe teritoriul comunei este foarte scăzut, unele dintre ele
având chiar debit temporar. Valorile atinse de acest debit scăzut sunt de 0,72 mc/sec.
Această cantitate redusă nu poate satisface necesităţile de apă ale comunei Cojocna.
Complexul lacustru al sărăturilor Cojocnei este format din 11 bazine acvatice,
temporare sau permanente. Cele mai importante lacuri ale complexului sunt:
-

Lacul Băilor Sărate „Ştrand”, care este cel mai vechi si mai important lac
hipersalin, fiind utilizat ca ştrand public. Este un lac antroposalin, format
prin surparea unei saline de tip „clopot”, ocupând în prezent o suprafaţă de
2418 mp şi având o adâncime maximă de 13,5 m;

-

Lacul Durgău este mai recent decât lacul „Ştrand”, este format şi el dintr-o
veche ocnă, şi este cel mai mare ca volum şi ca reprezentativitate dintre
lacurile de la Cojocna. Ocupă ă suprafaţă de 1943 mp, iar adâncimea maximă
a sa este de 49,05 m.

-

„Murătoarea Mare” şi „Murătoarea Mică” sunt două lacuri artificiale de
dimensiuni mici, formate pe locul unor vechi fântâni. Apa din aceste lacuri
se foloseşte la conservarea alimentelor sau pentru animale.

-

Lacul nr. 2 este situat în vecinătatea fostei staţii de pompare a apei, are o
suprafaţă de 142 mp şi o adâncime maximă de 5,2 m.

Condiţiile ecologice existente în apa puternic mineralizată a lacurilor asigură
cadrul corespunzător formării şi acumulării nămolurilor sapropelice.
Climatul comunei este temperat continental, media anuală a temperaturii fiind
de +9,6° C, cu un minim în ianuarie de -5° C, şi un maxim în luna iulie/august de +20°
C. Temperatura maximă absorbită poate atinge valori ce depăşesc 34-35° C, iar cea a
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minimei absolute -35° C. Precipitaţiile medii anuale sunt de 866 mm. La Cojocna sunt
în medie 98 de zile cu ploi, iar din acestea 21 de zile sunt cu ninsoare.
Frecvenţa şi viteza vântului se caracterizează prin canalizarea curenţilor prin
valea ce străbate comuna.
Pe teritoriul comunei există terenuri cu aspecte critice. Alunecările de teren
existente în zonă, favorizate de caracteristicile geologice şi geomorfologice ale zonei, se
datorează în parte şi unor activităţi umane desfăşurate de-a lungul timpului, cum ar fi:
-

exploatarea sării din cele mai vechi timpuri ale existenţei omului în regiune a
favorizat prăbuşirile ulterioare de teren, care au dus la apariţia lacurilor
sărate din localitatea Cojocna. Procesele de prăbuşire sunt şi în prezent
active, ameninţând lacurile cu colmatarea;

-

prin extinderea suprafeţelor agricole s-au creat condiţii favorabile apariţiei
proceselor erozionale, mai ales pe versanţii cu înclinaţii accentuate;

-

gospodărirea naţională a pădurilor a condus la extinderea fenomenelor
erozionale şi la declanşarea alunecărilor de teren;

-

neluarea unor măsuri pe scară largă de combatere a eroziunii solului a dus la
colmatarea treptată a văilor.

Alunecările recente de teren au afectat terenurile agricole, căile de comunicaţie
şi importante suprafeţe din perimetrul construibil al localităţilor.
Lunca largă şi plată, marcată de cruste şi eflorescenţe saline, de la marginea
estică a comunei Cojocna, conturează în subsol un masiv important de sare gemă. Pe
suprafaţa ocupată de depozite tortoniene eroziunea a creat văi largi, acompaniate de
numeroase izvoare sărate, platouri cu nămol sapropelic, sărături şi vegetaţie halofită
Flora comunei Cojocna este influenţată de prezenţa depozitelor salifere
subterane, a lacurilor sărate, a microdepresiunilor, cât şi a dolinelor erodate, care
condiţionează existenţa unei vegetaţii halofile mozaicale, conţinând aproximativ 175 de
specii.
Pajiştile de Achilleo-Festucetum pseudovinae prezintă un interes deosebit. Pe
lângă faptul că împiedică declanşarea procesului erozional, ele rezistă foarte bine la
călcat, oferind omului un spaţiu verde recreativ. Datorită acestor calităţi se impune
protejarea şi extinderea lor pe cale artificială.
Vegetaţia spontană a fost puternic limitată în dezvoltarea ei de către factorul
uman.
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Fitogenezele naturale din trecut, lemnoase şi ierboase, au fost defrişate, respectiv
desţelenite, creându-se condiţii favorabile declanşării proceselor erozionale şi de
alunecări.
Din punct de vedere al încadrării în reţeaua de localităţi, comuna Cojocna este
localizată în Câmpia Fizeşului, se întinde pe o suprafaţă de 138,63 km2, având o
populaţie de aproximativ 4.429 de locuitori, cu o densitate de 32 loc./km2 (la 1 iulie
2007).

Fig. 5. Comuna Cojocna şi localităţile componente

Comuna Cojocna se învecinează la vest, nord-vest şi nord cu comuna Apahida,
la nord-est cu comuna Căianu, la est cu comunele Suatu şi Frata, la sud cu comunele
Aiton, Ceanu Mare şi Ploscoş.
Comuna are ca şi centru de comună localitatea Cojocna, iar în componenţa sa
intră şi localităţile:
-

Boj-Cătun;

-

Boju;

-

Cara;

-

Huci;

-

Iuriu de Câmpie;

-

Morişti;

-

Straja.
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Activitatea economică de bază în comuna Cojocna este reprezentată de
agricultură, astfel încât din suprafaţa totală de 13863 ha a teritoriului administrativ al
comunei, terenul arabil ocupă 5659 ha, adică 40,82 % din total.
Terenul arabil (5649 ha), împreună cu păşunile (3965 ha), fâneţele (781 ha) şi
livezile şi viile (57 ha) însumează 10462 ha, adică 75,47 % din totalul teritoriului
administrativ al comunei.
Suprafaţa pădurilor comunei Cojocna este redusă, de numai 540 de ha, adică
3,90 % din suprafaţă totală. Astfel, silvicultura nu reprezintă o activitate de sine
stătătoare. Pădurile din comună au un rol de protecţie ecologică, de a împiedica
eroziunea solului, precum şi de a satisface necesităţile de lemne de foc şi lucru în
construcţii.
1.1.3 Fişă prezentare comună
Date generale
Comuna

Cojocna

Judeţul

Cluj

Teritoriul Administrativ – suprafaţa

138,63 kmp

Localităţi aparţinătoare

Cojocna, Boj-Cătun, Boju, Cara, Huci,
Iuriu de Câmpie, Morişti, Straja

Adresa Consiliului Local

Cojocna, Str. Republicii, Nr. 106

Primar

Ranga Sorin Radu

Distanta până la reşedinţa de judeţ

24 km

Situaţia funciară
Suprafaţa

Ha

%

Suprafaţa totală

13863

100

Suprafaţa agricolă după modul de folosinţă

10462

75,47

Suprafaţa arabilă

5659

40,82

Suprafaţa – livezi şi pepiniere pomicole

56

0,40

Suprafaţa – vii şi pepiniere viticole

1

0,0072

Suprafaţa – păşuni

3965

28,61

Suprafaţa – fâneţe

781

5,63

Suprafaţa neagricolă

3401

24,53

Suprafaţa – ape + stuf

165

1,19
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Suprafaţa – căi de comunicaţii

319

2,30

Suprafaţa – curţi şi clădiri

321

2,31

Suprafaţa – vegetaţie forestieră

540

3,90

Suprafaţa – teren neproductiv

2056

14,83

Situaţia demografică1

Naţionalităţi

Populaţia totală - 4429

Români – 2645

Femei – 2198

Maghiari – 903

Bărbaţi – 2231

Rromi – 881

Forţa de muncă2
Salariaţi – număr mediu – 200
Salariaţi în agricultură – 5
Salariaţi în construcţii – 42
Salariaţi în comerţ – 40
Salariaţi în transporturi şi poştă – 20
Salariaţi în activităţi financiare, bancare şi de asigurări – 1
Salariaţi în administraţie publică – 23
Salariaţi în învăţământ – 57
Salariaţi în sănătate şi asistenţă socială – 34
Utilităţi
Reţea alimentare cu energie electrică
Reţea alimentare cu apă potabilă
Reţea de canalizare – slab dezvoltată
Staţie de epurare - dezafectată
Reţea alimentare cu gaz
Căi de acces – C.F.R., DJ 161A, DJ 105S
Telefonie fixă – Romtelecom
Telefonie mobilă – Orange, Vodafone, Zapp, Cosmote
Acces internet, prin operatorul de telefonie fixă şi prin operatorii de telefonie mobilă

1
2

La 1 iulie 2007
În anul 2006, conform datelor INS
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Sistem de transport în comun, prin operatorii privaţi
Colectarea deşeurilor este realizată de un operator privat
Specific local
Relief: şes – deal
Ape curgătoare: Pârâul Sărat, Pârâul Cojocna, Pârâul Mărăloiu, Pârâul Cara
Lacuri: Lacul Băilor sărate „Ştrand”, Durgău, „Murătoarea Mare”, „Murătoarea Mică”,
Lacul nr. 2
Resurse naturale: sare şi nămol sapropelic
Altitudinea maximă: 480 m
Surse de poluare: gunoiul menajer al populaţiei şi cel provenit de la ferme
Grad seismic: zona F de intensităţi macroseismice, conform Normativului P100/1992
Monumente istorice şi de arhitectură: Biserica din lemn "Intrarea în Biserică a Maicii
Domnului" – Ortodoxă (1796); Biserica Reformată - Calvină, din 1822-1825
Capacitate de cazare: 84 locuri
1.1.4 Cadru demografic (socio-demografic)
Făcând o privire asupra numărului şi evoluţiei populaţiei de-a lungul timpului,
constatăm că în comuna Cojocna a existat un număr destul de mare de locuitori. Vom
încerca să dăm un răspuns la întrebarea: care au fost cauzele care au dus la creşterea
populaţiei în această localitate. Ne vom referi la primul recensământ oficial ce a avut loc
în 1827. El împarte populaţia după religii şi atestă 3176 de locuitori, din care 1644
români şi 1532 maghiari. În recensământul din 1848 se consemnează o populaţie de
3810 locuitori, din care 1910 români şi 1900 maghiari. De reţinut că şi în viitoarele
recensăminte populaţia Cojocnei oscilează între 3000-4000 de locuitori, iar din punct de
vedere naţional se păstrează acelaşi procentaj, jumătate români şi jumătate maghiari (nu
se cunosc date asupra populaţiei de ţigani decât în recensămintele recente în care sunt
consemnaţi în jur de 500).
Mozaicul de nume româneşti şi maghiare ne duce la recunoaşterea valabilităţii
celor afirmate în documente.
Analizând datele recensământului populaţiei din anul 2002, vom observa
repartizarea şi structura etnică a populaţiei:
-

populaţia totală a comunei Cojocna era de 4399 locuitori, repartizaţi astfel:
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o localitatea Cojocna avea 2436 locuitori, reprezentând 55,4 % din
populaţia totală a comunei;
o localitatea Cara avea 751 locuitori, reprezentând 17,0 % din
populaţia totală a comunei;
o localitatea Boju avea 557 locuitori, reprezentând 12,7 % din
populaţia totală a comunei;
o localitatea Boj-Cătun avea 117 locuitori, reprezentând 2,7 % din
populaţia totală a comunei;
o localitatea Iuriu de Câmpie avea 356 locuitori, reprezentând 8,1 %
din populaţia totală a comunei;
o localitatea Straja avea 130 locuitori, reprezentând 2,9 % din populaţia
totală a comunei;
o localitatea Huci avea 36 locuitori, reprezentând 0,8 % din populaţia
totală a comunei;
o localitatea Morişti avea 16 locuitori, reprezentând 0,4 % din
populaţia totală a comunei;
-

structura etnică a populaţiei comunei Cojocna se prezintă în următorul mod:
o în localitatea Cojocna, 840 de locuitori erau români, cu un procent de
34,5 %, 817 maghiari – 33,5 % şi 779 ţigani – 32 %;
o în localitatea Cara, 599 de locuitori erau români, cu un procent de
79,8 %, 73 maghiari – 9,7 % şi 79 ţigani – 10,5 %;
o în localitatea Boju, 549 de locuitori erau români, cu un procent de
98,6 %, iar 8 maghiari – 1,4 %;
o în localitatea Boj-Cătun, 117 de locuitori erau români, cu un procent
de 100 % din cetăţenii localităţii;
o în localitatea Iuriu de Câmpie, 348 de locuitori erau români, cu un
procent de 97,8 % şi 8 ţigani – 2,2 %;
o în localitatea Straja, 130 de locuitori erau români, cu un procent de
100 % din cetăţenii localităţii;
o în localitatea Huci, 36 locuitori erau români, cu un procent de 100 %
din cetăţenii localităţii;
o în localitatea Morişti, 16 locuitori erau români, cu un procent de
100 % din cetăţenii localităţii;
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-

situaţia privind limba maternă a populaţiei din comuna Cojocna este
următoarea:
o în localitatea Cojocna, 874 de locuitori au ca limbă maternă româna,
cu un procent de 35,9 %, 798 limba maghiară – 32,7 % şi 764 limba
rromani – 31,4 %;
o în localitatea Cara, 644 de locuitori au ca limbă maternă româna, cu
un procent de 85,7 %, 66 limba maghiară – 8,8 % şi 41 limba
rromani – 5,5 %;
o în localitatea Boju, 549 de locuitori au ca limbă maternă româna, cu
un procent de 98,6 %, 8 limba maghiară – 1,4 %.
o în localitatea Boj-Cătun, 117 de locuitori au ca limbă maternă
româna, cu un procent de 100 %;
o în localitatea Iuriu de Câmpie, 356 de locuitori au ca limbă maternă
româna, cu un procent de 100 %;
o în localitatea Straja, 130 de locuitori au ca limbă maternă româna, cu
un procent de 100 %;
o în localitatea Huci, 36 de locuitori au ca limbă maternă româna, cu
un procent de 100 %;
o în localitatea Morişti, 16 locuitori au ca limbă maternă româna, cu un
procent de 100 %.

-

din punct de vedere a structurii religioase, comuna Cojocna este o comună
multiconfesională, având următoarea repartizare:
o la nivel de comună, Cojocna are 2468 de locuitori (56,1 %) de religie
ortodoxă, 464 de locuitori (10,5 %) sunt greco-catolici, 729 locuitori
(16,6 %) sunt romano-catolici, 463 locuitori (10,5 %) sunt reformaţi,
110 locuitori (2,5 %) sunt unitarieni, 92 locuitori (2,1 %) sunt
penticostali, 53 locuitori (1,2 %) sunt adventişti de ziua a 7-a, 11
locuitori (0,3 %) sunt baptişti, iar 9 locuitori (0,2 %) sunt de altă
religie;
o în localitatea Cojocna, 637 de locuitori (26,2 %) sunt ortodocşi, 447
de locuitori (18,4 %) sunt greco-catolici, 710 locuitori (29,1 %) sunt
romano-catolici, 404 locuitori (16,6 %) sunt reformaţi, 105 locuitori
(4,3 %) sunt unitarieni, 79 locuitori (3,2 %) sunt penticostali, 49
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locuitori (2,0 %) sunt adventişti de ziua a 7-a, 4 locuitori (0,2 %) sunt
baptişti, iar 1 locuitor are o altă religie;
o în localitatea Cara, 652 de locuitori (86,8 %) sunt ortodocşi, 9
locuitori (1,2 %) sunt greco-catolici, 15 locuitori (2 %) sunt romanocatolici, 56 locuitori (7,5 %) sunt reformaţi, 5 locuitori (0,7 %) sunt
unitarieni, 3 locuitori (0,4 %) sunt penticostali, 7 locuitori (0,9 %)
sunt baptişti, iar 4 locuitori (0,5 %) sunt de altă religie;
o în localitatea Boju, 537 locuitori (96,4 %) sunt ortodocşi, 4 locuitori
(0,7 %) sunt greco-catolici, 4 locuitori (0,7 %) sunt romano-catolici,
3 locuitori (0,5 %) sunt reformaţi, 5 locuitori (1 %) sunt penticostali,
iar 4 locuitori (0,7 %) au o altă religie;
o în localitatea Boj-Cătun, toţi cei 117 locuitori (100 %) sunt ortodocşi;
o în localitatea Iuriu de Câmpie, 347 locuitori (97,4 %) sunt ortodocşi,
3 locuitori (0,9 %) sunt greco-catolici, 4 locuitori (1,1 %) sunt
penticostali, iar 2 locuitori (0,6 %) sunt adventişti de ziua a 7-a;
o în localitatea Straja, 127 locuitori (97,7 %) sunt ortodocşi, 1 locuitor
(0,8 %) este penticostal, iar 2 locuitori (1,5 %) sunt adventişti de ziua
a 7-a;
o în localitatea Huci, toţi cei 36 locuitori (100 %) sunt ortodocşi;
o în localitatea Morişti, 15 locuitori (93,8 %) sunt ortodocşi, 1 locuitor
(6,2 %) este greco-catolic.
La 1 iulie 2007, comuna Cojocna avea o populaţie de aproximativ 4.429 de
locuitori, cu o densitate de 32 loc./km2.
1.1.5 Studii de fezabilitate existente
Administraţia locală a comunei Cojocna are elaborat, la momentul actual, un
studiu de fezabilitate pentru introducerea sistemului de canalizare şi reabilitare a
străzilor în localitatea Cojocna.
1.2 Profil socio-economic
La nivelul comunei Cojocna, din punct de vedere socio-economic,
activităţile desfăşurate pot fi împărţite în următoarele categorii:
1.2.1 Activităţi de tip industrial şi de construcţii
O activitate industrială propriu-zisă nu există pe raza comunei Cojocna.
Semnalăm existenţa a 4 mori la Boju, Cara şi Iuriu de Câmpie, prestatoare de servicii
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pentru populaţia locală şi o brutărie în reşedinţa de comună. Dezvoltarea activităţilor
industriale de orice profil va fi condiţionată de echiparea edilitară a localităţii, în special
de alimentarea cu apă, de canalizare şi de posibilităţile de excludere a poluării mediului
înconjurător. Posibilităţile de dezvoltare a activităţilor industriale şi de construcţii sunt
foarte diverse prin iniţiativa micilor întreprinzători, care trebuie sprijiniţi în direcţia
înfiinţării de întreprinderi industriale.
În acest sens se vor putea realiza mici unităţi agroindustriale, de prelucrare a
laptelui, lânii, pieilor de animale. Potenţialul dezvoltării unor activităţi industriale este
practic acelaşi în oricare din satele comunei.
1.2.2 Activităţi agricole şi zootehnice
Funcţiunea economică de bază a comunei este agricultura, circa 68,9% din
populaţia ocupată lucrând în acest domeniu. Terenul agricol şi condiţiile de climă ale
comunei oferă condiţii favorabile pentru cultivarea cerealelor, a plantelor tehnice, a
plantelor furajere, cartofilor şi legumelor.
Suprafeţe şi producţii
Grâu şi secară
Suprafaţa cultivată (ha)

……………………………………

90

Producţie totală (tone)

……………………………………

120

Porumb boabe
Suprafaţa cultivată (ha)

…………………………………… 1.920

Producţie totală (tone)

…………………………………… 3.168

Cartofi
Suprafaţa cultivată (ha)

……………………………………

60

Producţie totală (tone)

……………………………………

980

Suprafaţa cultivată (ha)

……………………………………

75

Producţie totală (tone)

…………………………………… 1.211

Floarea soarelui

Legume
Suprafaţa cultivată (ha)

……………………………………

74

Producţie totală (tone)

……………………………………

815

Struguri – producţie (tone)

……………………………………

35

Fructe – producţie (tone)

…………………………………… 420

23

Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Cojocna – Judeţul Cluj

Număr de animale
Bovine

…………………………………… 2.853

Porcine

…………………………………… 3.603

Ovine

…………………………………… 8.149

Păsări

…………………………………… 23.418

Producţie agricolă
Carne vie (tone)

……………………………………

824

Lapte vacă şi bivoliţă (hl)

…………………………………… 27.252

Lână (kg)

…………………………………… 19.570

Ouă (mii bucăţi)

…………………………………… 1.224

Silvicultura
Pădurile şi alte terenuri cu vegetaţie forestieră ocupă 540 ha.
Gospodărirea iraţională a pădurilor, fără asigurarea regenerării fondului forestier
a dus la o situaţie îngrijorătoare privind rezerva de combustibil lemnos.
Se impune mărirea suprafeţelor împădurite, împădurirea la minimum 700 ha,
strict necesare pentru menţinerea echilibrului geologic. Pentru combaterea şi stăvilirea
fenomenelor de versant declanşate, terenurile afectate se pretează în mod deosebit
pentru plantaţii forestiere.
1.2.3 Activităţi de depozitare şi transport
Comuna Cojocna este străbătută de drumul judeţean DJ 161 A, cu un traseu de
circa 19,7 km, pe teritoriul administrativ al comunei. Acest drum reprezintă artera
principală de circulaţie în comună, asigurând legătura rutieră între reşedinţa de comună
şi reşedinţă de judeţ, cu autoturisme personale, autobuze şi camioane de transport marfă.
Teritoriul administrativ al comunei Cojocna este traversat de magistrala de cale
ferată Bucureşti Nord – Apahida – Cluj – Oradea – Episcopia Bihor. Pe teritoriul
comunei există trei gări de cale ferată, doar Boj-Cătun şi Cara fiind deservite de aceasta.
Reţeaua de drumuri şi cale ferată reprezintă 318 ha din teritoriul administrativ al
comunei, adică 2,3 % din suprafaţa acesteia.
Administraţia drumurilor este subordonată RADPP Cluj, iar calea ferată şi
bunurile acesteia SN CFR.
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1.2.4 Activităţi balneare şi turistice
Prin existenţa Băilor sărate, Cojocna îndeplineşte şi funcţiunea de agrement şi
tratament balnear. Băile Cojocna au fost amenajate în 1913, în jurul lacurilor sărate
Durgău şi Băilor, formate prin surparea unor saline existente încă din antichitate.
Funcţiunea balneară este dată de calitatea apelor şi nămolurilor existente, cu
efecte terapeutice favorabile în tratarea afecţiunilor reumatismale, ginecologice şi de
postură operatorie.
Factorii naturali (apa sărată şi nămolurile) de cură, permit dezvoltarea funcţiunii
balneare existente.
Nămolurile din lacurile Băile şi nr. 3 sunt comparabile din punct de vedere
enzimologic cu nămolurile utilizate în terapeutică la Staţiunea Sovata.
Cele două lacuri nu au legături naturale între ele, funcţionând ca ecosisteme
independente, de natură antropogenă şi constituie atracţia turistică a băilor pe timp de
vară şi mai ales pentru petrecerea sfârşitului de săptămână.
1.2.5 Activităţi din domeniul public şi al serviciilor
În urma deplasărilor pe teren şi din informaţiile obţinute de la primăria comunei
s-au obţinut următoarele date privind dotările din localităţile comunei:
COJOCNA
În localitatea Cojocna funcţionează următoarele unităţi publice care deservesc
întreaga comună, precum şi unităţi publice care se regăsesc în localităţile comunei:


Primăria şi biblioteca (funcţionează în aceeaşi clădire)



Cămin cultural



Centru social



Dispensar medical



Circumscripţia sanitar-veterinară



Post poliţie



Oficiu P.T.T.R. şi C.E.C (în acelaşi local)



Farmacie fito-sanitară



Şcoală generală



Grădiniţă de copii



Şcoală primară - ferma Larga



Grădiniţă - ferma Larga



Şcoala cu clasele I-IV – 14 elevi - ferma Cojocna
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Grădiniţă – 20 copii - ferma Cojocna



Magazin alimentar – proprietate Cooperativa de Consum



Magazin metalo-chimice – proprietate Cooperativa de Consum



Magazin textile-tricotaje – proprietate Cooperativa de Consum



Patiserie – proprietate Cooperativa de Consum



Frizerie – proprietate Cooperativa de Consum



Staţia C.F.R. Cojocna – în afara limitei intravilanului localităţii



Halta C.F.R.- Tunel – în afara limitei intravilanului localităţii

BĂILE COJOCNA


Restaurant – construit în 1912 - stare bună



Hotel vechi – dezafectat din cauza vechimii



Hotel nou – construit în 1984



Pavilion băi calde cu bază de tratament, construit în 1984 - în prezent nu
funcţionează.

În afară de aceste unităţi de interes public, în Cojocna mai funcţionează opt
buticuri şi magazine particulare în locuinţele patronilor respectivi.
De asemenea, în localitate există 6 biserici corespunzătoare celor 6 culte existente
în Cojocna.
BOJU


Şcoală cu clasele I-IV



Cămin cultural



Magazin mixt



Bufet



Punct sanitar



Oficiu P.T.T.R.



Biserica ortodoxă.

CARA


Şcoală generală clasele I-VIII



Grădiniţă copii



Cămin cultural



Magazin mixt



Bufet



Punct sanitar
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2 baruri şi 2 magazine mixte - proprietate privată



3 biserici.

IURIU DE CÂMPIE


Şcoală cu clasele I-IV



Cămin cultural



Magazin mixt



Bufet



Punct sanitar



Bar



Biserică.

BOJ-CĂTUN


Şcoală cu clasele I-IV



Magazin mixt



Bufet



Oficiu P.T.T.R.



Biserica ortodoxă.

STRAJA


2 buticuri private.

HUCI


Nu funcţionează nici o unitate de interes public.

MORIŞTI


Punct alimentar privat.

1.3 Turism
Localitatea Cojocna este situată la 24 de km de Municipiul Cluj-Napoca.
Această distanţă mică a constituit şi constituie principalul avantaj al Băilor Sărate
frecventate cu precădere de locuitorii reşedinţei de judeţ. Relaţia este uşurată si de faptul
că 14 km din distanţă se parcurg pe DN 1 C – arteră modernizată, iar restul de 10 km
sunt pe DJ 161 A – drum cu îmbrăcăminte din asfalt.
Resursele balneare şi de agrement din comuna Cojocna sunt insuficient puse în
valoare, exploatate şi dezvoltate. Ca atare, populaţia din zonă continuă să se ocupe,
predominant, numai cu agricultura, fără a avea foloase efective din turism.
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„Băile Sărate Cojocna” se situează în sudul localităţii Cojocna, şi au fost
dezvoltate în jurul a două lacuri mai mari (Lacul Băilor Sărate şi Durgău), cu apă sărată,
provenite din prăbuşirea unor vechi exploatări de sare.
Utilizarea acestor lacuri ca şi băi curative datează din vechime. Primele
construcţii specifice s-au executat la începutul secolului al XX-lea (1912). Ulterior s-au
realizat sanatoriul, în 1932, iar în 1988 hotelul P + 3 şi baza de tratament. În 1994 s-a
construit un camping, iar în 1999 un nou hotel.
O atracţie specifică Băilor Cojocna sunt sursele de nămol sapropelic. Condiţiile
existente în apa puternic mineralizată a lacurilor asigură cadrul corespunzător formării
şi acumulării nămolurilor sapropelice.
Printr-un studiu de specialitate realizat în anul 2001, s-au analizat sursele de
nămol din locaţiile Plopi 1 şi Plopi 2, bălţi aflate lângă Murătoarea Mare. Nămolul din
sursa Plopi 2 prezintă proprietăţi balneoterapeutice conform recomandărilor medicale.
Evoluţia arealului Băilor Sărate a demarat cu latura balneară curativă şi de
tratament. Treptat, această componentă (care implică şi costuri mari de întreţinere şi
operare) s-a diminuat, fiind înlocuită tot mai intens cu cea de agrement.
În prezent se remarcă o decădere a funcţiilor balneare, inclusiv prin alterarea
proprietăţilor curative ale apei sărate şi nămolului sapropelic. Baza de tratament este
nefuncţională.
Datorită vecinătăţii imediate faţă de Cluj-Napoca, se foloseşte puţin camparea
sau cazarea în localitate.
Capacitatea de cazare în localitate este de 84 locuri, în hoteluri, pensiuni şi
camping.
Odată cu finalizarea lucrărilor de modernizare a Băilor Sărate şi repunerea lor în
circuitul turistic, se vor crea premisele unei propice dezvoltări a turismului în Cojocna.
Modernizarea hotelului va creşte gradul de atractivitate a zonei şi va stimula şi micii
întreprinzători să iniţieze noi activităţi în domeniul agroturismului, comuna Cojocna
având un potenţial agroturistic ridicat.
Totodată, vor putea fi promovate la un alt nivel celelalte obiective semnificative
ale comunei: Biserica din lemn „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” - Ortodoxă
(construită în anul 1796),
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1.4 Infrastructura
1.4.1 Infrastructura de transport
Infrastructura rutieră
Comuna Cojocna este situată la 24 de km faţă de reşedinţa de judeţ, Municipiul
Cluj-Napoca, iar faţă de comuna Apahida la 10 km, distanţă la care se situează şi faţă de
drumurile naţionale DN 1 C şi DN 16 (care traversează localitatea Apahida).
Spre localitatea Cojocna, accesul rutier este asigurat prin drumul judeţean DJ
161 A, care traversează localitatea pe o lungime de 3,3 km şi realizează legătura cu
localităţile Apahida şi Cluj-Napoca spre vest şi cu localităţile Iuriu de Câmpie şi Ceanu
Mare spre nord-est.
Drumul are două benzi de circulaţie şi este asfaltat pe tronsonul ApahidaCojocna, până la Băile Sărate, şi slab pietruit în rest.
Străzile principale, de circulaţie locală au o lungime totală de 4,96 km, două
benzi de circulaţie şi lăţimea platformei de 6-7 m. Sunt parţial pietruite, au multe
denivelări şi o stare de viabilitate mediocră sau rea.
Străzile secundare, de circulaţie locală, sunt cu o singurp bandă de circulaţie, au
o lăţime a platformei de 4-5 m şi o lungime totală de 19,67 km. Sunt parţial pietruite,
majoritatea fiind de pământ, fără trotuare, cu rigole neamenajate, având o stare de
viabilitate rea. Lungimea totală a reţelei stradale din Cojocna este de 27,93 km, cu
suprafaţa de 29,19 ha.
Legăturile rutiere de la Cojocna la anumite localităţi se realizează cu mare
dificultate: spre Boju, Boj-Cătun, Straja şi Huci nu există legături directe, iar spre Iuriu
de Câmpie starea de viabilitatea este rea.
Accesul rutier spre satul Cara este asigurat prin drumul comunal DC 80, care se
ramifică din drumul judeţean DJ 161 A. Din traseul DC 80, o porţiune de 3,3 km
traversează localitatea Cara. Drumul comunal este pietruit, dar prezintă o stare de
fiabilitate rea. Restul străzilor principale şi secundare care deservesc circulaţia locală a
localităţii au o lungime de 8,5 km, sunt de pământ şi sunt slab pietruite, având o stare de
viabilitatea rea.
Lungimea totală a reţelei stradale existente este de 11,8 km, cu o suprafaţă de
12,22 ha.
Localitatea Boju este traversată de drumul comunal DC 78 care porneşte din
intersecţia DN 1 C, de lângă aeroportul din Cluj-Napoca şi traversează satul Pata, Boju,
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Boj-Cătun, Straja şi se racordează cu DJ 161 A. Din lungimea totală a drumului, 2,2 km
traversează localitatea Boju. Starea de viabilitate a drumului este rea. Restul străzilor
principale şi secundare care alcătuiesc circulaţia locală a localităţii însumează o lungime
totală a traseului de 8,7 km, sunt slab pietruite şi din pământ, în pante degradate, cu o
stare de viabilitate rea. În perioadele umede ale anului sunt foarte greu practicabile.
Legătura cu reşedinţa de comună este foarte dificilă, datorită lipsei unei căi de
comunicaţie rutieră directă. Distanţa faţă de localitatea Cojocna, pe traseele de drumuri
existente este de 19,5 km, pe traseul Boju – Bodorog – Cara – Cojocna, cu toate că
distanţa dintre cele două localităţi, în teritoriu, este de doar 7 km.
Lungimea totală a reţelei stradale existente este de 10,9 km, cu o suprafaţă de
10,15 ha.
Accesul rutier în localitatea Boj-Cătun este asigurat prin drumul comunal DC
78, care traversează satele Pata, Boju, Boj-Cătun, Straja şi Iuriu de Câmpie,
racordându-se la DJ 161 A. Lungimea tronsonului rutier care traversează localitatea
Boj-Cătun este de 1,35 km şi este slab pietruit, cu o stare de viabilitate rea. Restul
străzilor care alcătuiesc circulaţia locală însumează o lungime totală de 1,65 km, sunt
slab pietruite şi din pământ, şi prezintă o stare de viabilitate rea, mai ales în perioadele
umede ale anului.
Lungimea totală a reţelei stradale a localităţii Boj-Cătun este de 2,0 km, cu o
suprafaţă de 2,5 ha.
Accesul rutier spre localitatea Straja este asigurat prin drumul DC 78, care
porneşte din intersecţia cu DN 1 C, de la aeroportul Cluj-Napoca (trece prin satele Pata,
Boju, Boj-Cătun, Straja şi Iuriu de Câmpie) şi traversează Straja pe o lungime de 2,9
km. Este slab pietruit, cu o stare de viabilitate mediocră. Străzile care alcătuiesc
circulaţia locală a localităţii Straja însumează 4,5 km, sunt slab pietruite şi din pământ,
având o stare de viabilitate rea.
Lungimea totală a reţelei stradale existente este de 7,4 km, ceea ce reprezintă
7,58 ha.
Localitatea Iuriu de Câmpie este traversată de drumul judeţean DJ 161 A
(Apahida – Cojocna – Iuriu de Câmpie – Ceanu Mare) şi are o lungime de 1,7 km.
Drumul este betonat asigură condiţii mediocre de circulaţie.
Din drumul judeţean DJ 161 A, pe teritoriul intravilan al localităţii, se ramifică
DC 78 spre Straja (traversează Iuriu de Câmpie pe un tronson de 0,6 km) şi DC 45 spre
Huci (pe o lungime de 0,3 km), starea lor fiind proastă. Restul străzilor principale şi
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secundare care alcătuiesc circulaţia locală însumează o lungime totală de 8,5 km şi sunt
din pământ, într-o stare de viabilitatea rea, îngreunând circulaţia, mai ales în perioade cu
vreme nefavorabilă.
Localitatea Huci are asigurat accesul rutier prin drumul comunal DC 45 Iuriu de
Câmpie – Huci, are o lungime de 1 km pe teritoriul localităţii şi este slab pietruit, cu o
stare de viabilitate rea.
Restul străzilor (cu statut de străzi secundare) care alcătuiesc circulaţia locală au
o lungime de 1,5 km. Sunt străzi cu o singură bandă de circulaţie, slab pietruite şi din
pământ, iar în perioadele umede ale anului au o stare de viabilitate rea.
Lungimea totală a reţelei stradale a localităţii Huci este de 2,5 km, cu o suprafaţă
de 2,1 ha.
Localitatea Morişti este situată pe traseul drumului judeţean DJ 161 A (Apahida
– Cojocna – Ceanu Mare), la o distanţă de 5 km faţă de reşedinţa de comună, Cojocna.
Drumul judeţean traversează localitatea de la nord-vest la sud-est pe un tronson cu o
lungime de 1,75 km, este asfaltat, cu 2 benzi de circulaţie şi o stare de viabilitate bună.
Străzile principale şi secundare care alcătuiesc circulaţia locală însumează 2,5
km, sunt slab pietruite şi din pământ, având o stare de viabilitate rea.
Lungimea totală a reţelei stradale existente este de 4,25 km, iar suprafaţa ei este
de 4,35 ha.
Infrastructura feroviară
Teritoriul comunei Cojocna este străbătut de magistrala de cale ferată Bucureşti
– Apahida – Oradea, având două staţii, Cojocna şi Boju, precum şi o haltă, Tunel.
Datorită situării acestor gări la distanţe relativ mari faţă de localităţile comunei,
despre o deservire feroviară nu poate fir vorba decât pentru localităţile Cara – situată la
1 km faţă de staţia Cojocna şi Boj-Cătun, deservită direct de staţia Boju.
Localitatea Cojocna este deservită doar de halta Tunel, situată la o distanţă de 4
km faţă de Cojocna, dar neexistând drum de acces. Faţă de staţia Cojocna, localitatea
Cojocna se situează la o distanţă de 6 km.
Pentru localitatea Boju, există posibilitatea asigurăii transportului de călători şi
marfă prin calea ferată Bucureşti – Apahida – Oradea cu staţia Boju, în localitatea
Boju-Cătun, care se află la distanţa de 5 km faţă de Boju.
Pe lângă localitatea Morişti trece şi linia de cale ferată al cărei traseu dublează
traseul drumului judeţean DJ 161 A, având şi staţie de cale ferată în imediata vecinătate
a localităţii.
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Întreaga reţea de cale ferată care străbate teritoriul comunei Cojocna este
electrificată.
1.4.2 Alimentarea cu energie electrică
Toate localităţile comunei Cojocna sunt electrificate, fiind alimentate cu energie
electrică din Sistemul Energetic Naţional, prin linii electrice aeriene de joasă şi medie
tensiune (LEA 20 KV), iar apoi distribuţie locală în joasă tensiune prin intermediul
posturilor de transformare şi linii electrice aeriene de joasă tensiune (0,4 KV).
La nivelul comunei Cojocna, nu există sisteme de producţie a energiei electrice.
Principala linie de medie tensiune care traversează teritoriul administrativ al
comunei Cojocna este LEA 29 KV Vâlcele – Aruncuta, cu ramificaţii spre localităţile
comunei.
Consumatorii casnici, dotările social-culturale şi unităţile agro-industriale sunt
alimentate cu energie electrică de joasă tensiune prin intermediul posturilor de
transformare de 20/0,4 KV, cu diferite puteri, cuprinse între 16 KVA şi 250 KVA. Pe
întreg teritoriul administrativ al comunei Cojocna există 22 posturi de transformare.
Repartizarea pe localităţi a posturilor de transformare este următoarea:
-

localitatea Cojocna – 9 buc. PTA cu puteri între 16 – 250 KVA;

-

localitatea Cara – 2 buc. PTA cu puteri între 63 – 250 KVA;

-

localitatea Boju – 2 buc. PTA cu puteri între 63 – 160 KVA;

-

localitatea Boj-Cătun – 2 buc. PTA cu puteri între 16 – 40 KVA;

-

localitatea Iuriu de Câmpie – 2 buc. PTA cu puteri între 40 – 63 KVA;

-

localitatea Straja – 2 buc. PTA cu puteri de 40 KVA

-

localitatea Huci – 1 buc. PTA cu puterea de 40 KVA;

-

localitatea Morişti – 2 buc. PTA cu puteri între 16 – 40 KVA.

Consumatorii casnici şi social-culturali sunt racordaţi la reţelele de distribuţie
stradale de 0,4 KV executate aerian pe stâlpi de beton şi în unele zone secundare pe
stâlpi din lemn.
Sursele de alimentare preiau fără dificultăţi necesarul de putere şi de energie
electrică a consumatorilor. Întreruperile în alimentarea actuală cu energie electrică a
consumatorilor nu provin, în general, din suprasarcini, ci mai ales din siguranţa redusă a
schemei de alimentare, proprie liniilor aeriene de distribuţie MT care sunt amplasate
într-o zonă cu multe furtuni pe an.
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1.4.3 Sistemul de alimentare cu apă
În comuna Cojocna nu există posibilităţi de alimentare cu apă din surse locale.
Sursele existente sunt insuficiente şi necorespunzătoare din punct de vedere chimic şi
bacteriologic, mai ales datorită lipsei lucrărilor de întreţinere a captărilor de apă din
izvoarele existente şi a reţelelor de distribuţie.
Alimentare cu apă a comunei, care asigură accesul consumatorilor la un sistem
centralizat de alimentare, se compune din:
-

o conductă de aducţiune de la racordul la conducta de apă Cluj-Napoca –
Apahida;

-

o staţie de pompare;

-

o conductă de refulare de la staţia de pompare la rezervorul de 200 de mc
situat la intrarea în Cojocna;

-

rezervor de 200 de mc la intrarea în Cojocna;

-

reţea de distribuţie, respectiv aducţiune Rezervor Băile Sărate, cu două zone
de presiune;

-

o cameră de rupere de presiune, pentru reducerea presiunii din reţea la
valorile admise de normativele în vigoare, având în vedere diferenţa prea
mare de nivel dintre rezervor şi cota minimă din reţea.

Necesarul actual de apă al localităţii Cojocna este:
Qmediu = 480 mc/zi = 5,56 l/s
Qmax/zi = 595 mc/zi = 6,89 l/s.
Pentru Băile Sărate şi unităţile agro-tehnice se adaugă:
Qmediu/zi = 3 l/s.
Conducta de aducţiune existentă este racordată la conducta Cluj-Napoca –
Apahida la km 13 + 150 al DN 1 C, la cota 3043 m. Are diametrul de 150 mm, este
realizată din azbociment şi lungimea de 1340 m.
Staţia de pompare are un rezervor tampon metalic de capacitate mică şi este
situat la adâncime mică, astfel că pompele se dezamorsează frecvent. Înălţimea de
pompare este de peste 100 m, fapt care conduce la solicitarea intensă a conductei de
refulare.
Conducta de refulare are lungimea de 7119 m, este realizată din oţel, este
amplasată pe partea dreaptă a DJ 161A pe terenuri particulare până la km 6 + 100 al DJ

3
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161A, unde subtraversează DJ şi continuă pe drumul de câmp până la rezervorul de
înmagazinare situat la cota 427,6 m.
Apa subterană are un conţinut ridicat de cloruri, sulfaţi şi azotiţi, ceea ce a
provocat corodarea conductei, fapt care necesită intervenţii frecvente pentru reparaţii şi
provoacă pierderi substanţiale de apă.
Rezervorul de acumulare cu capacitatea de 200 mc, din beton armat, semiîngropat, este situat la cota 427,6 m şi are o capacitate insuficientă pentru compensarea
fluctuaţiilor de consum şi înmagazinarea rezervei de incendiu.
Reţeaua de distribuţie este prezentă de la rezervor la Băile Sărate. La această
reţea sunt racordate instituţiile publice.
Camera de rupere de presiune este situată la cota 370 m.
Localitatea Cara deţine un sistem centralizat de alimentare cu apă. Apa din
fântâni este, în general, necorespunzătoare din punct de vedere microbiologic, iar în
unele zone prezintă o salinitate crescută.
În localitatea Boju, alimentarea cu apă se realizează prin captări de izvoare
pentru alimentarea zonei centrale a localităţii şi puţuri. Apa din fântâni corespunde
normelor microbiologice, însă prezintă o încărcare microbiană pronunţată, datorită
amplasării în apropierea unor surselor de contaminare (haznale şi gropi de gunoi).
Locuitorii din Boj-Cătun îşi asigură necesarul de apă din fântânile proprii, care,
in general, corespund normelor sanitare. Există şi fântâni care prezintă riscuri
microbiene, datorită infestării lor din sursele de contaminare din apropierea lor.
La Iuriu de Câmpie, alimentarea cu apă este asigurată din fântâni şi din captări
de izvoare.
În localitatea Straja, alimentarea cu apă se realizează din fântâni, a căror apă este
corespunzătoare din punct de vedere microbiologic. Există şi aici unele fântâni cu
încărcare microbiană care poate prezenta riscuri la adresa populaţiei.
La Huci, populaţia se alimentează cu apă din fântâni şi izvoare, dar apa din
fântâni este necorespunzătoare din punct de vedere microbiologic.
În Morişti, populaţia se alimentează cu apă din fântâni, care au apă
corespunzătoare. Totuşi, din punct de vedere igienico-sanitar, calitatea apei lasă de
dorit.
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1.4.4 Sistemul de canalizare
Băile Sărate, mai precis hotelul şi baza de tratament din localitatea Cojocna au
fost deservite de un sistem de canalizare, care prin intermediul unei staţii de epurare se
vărsa în Pârâul Cojocna. Acest sistem astăzi nu mai funcţionează datorită colmatării
totale a conductelor şi dezafectarea staţiei de epurare.
Locuitorii comunei se folosesc de haznale obişnuite care se vidanjează.
Apele pluviale sunt evacuate prin rigole.
1.4.5 Gestionarea apelor uzate
La nivelul comunei Cojocna nu există un sistem care să asigure gestionarea
apelor uzate. Inexistenţa reţelei de canalizare şi a staţiilor de epurare are ca efect lipsa
unui sistem pentru gestionarea apelor uzate. De asemenea, nu putem vorbi nici despre o
sistematizare eficientă a rigolelor pentru evacuarea apelor pluviale.
1.4.6 Energia termică
În localitatea Cojocna, combustibilul folosit pentru încălzire este gazul natural şi
lemnul de foc.
Combustibilul folosit pentru încălzire, în celelalte 7 localităţi ale comunei este
lemnul de foc, care se asigură pe plan local, în colaborare cu autorităţile silvice. De
asemenea, pentru obţinerea apei calde menajere şi pentru prepararea hranei, se foloseşte
tot lemnul de foc. Un alt tip de combustibil folosit, pentru prepararea hranei, mai ales pe
perioada verii, este gazul lichefiat, înmagazinat în butelii.
1.4.7 Alimentarea cu gaze naturale
În comuna Cojocna, sistemul de alimentare cu gaze naturale este realizat doar în
localitatea Cojocna. În restul localităţilor componente ale comunei nu s-au finalizat
lucrările de introducere a alimentării cu gaze naturale pentru gospodăriile individuale şi
pentru dotările aferente. Există studii şi proiecte demarate pentru introducerea gazelor
naturale în localităţi, însă lucrările au stagnat.
1.4.8 Gospodărirea comunală şi gestionarea deşeurilor
În prezent, reziduurile rezultate din prepararea hranei sunt valorificate ca hrană
pentru animale, iar resturile organice din gospodărie se fermentează în platforme de
bălegar şi grajd. Aceste procese sunt insuficiente, şi rămân cantităţi însemnate de
gunoaie, în special ambalaje din materiale nedegradabile, de a căror reciclare nu se
ocupă nici un agent economic.
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Locurile de depozitare a deşeurilor menajere există pe amplasamentele fiecărei
gospodării, chiar dacă există unele neamenajate corespunzător..
În prezent, colectarea deşeurilor menajere de la populaţie, instituţii publice şi
agenţi privaţi este realizată de un operator privat cu activitate specifică în domeniu.
Măsurile de colectare sunt insuficiente, iar conştiinţa civică a populaţiei face ca, în
continuare, să existe cantităţi considerabile de deşeuri nedegradabile în multe zone ale
comunei.
1.4.9 Tehnologia informaţiei şi comunicaţii
Localităţile din comuna Cojocna sunt conectate parţial la sistemul naţional de
telefonie fixă prin centrale telefonice. Reţelele telefonice sunt realizate cu circuite
aeriene şi cabluri montate pe stâlpi de lemn.
Spre deosebire de limitările şi constrângerile impuse de telefonia fixă, localităţile
comunei Cojocna dispun aproape în totalitate de acoperire, cu semnal de comunicaţii,
oferită de operatorii de telefonie mobilă Vodafone, Orange, Cosmote şi Zapp.
Tehnologia informaţiei a pătruns tot mai stringent în viaţa locuitorilor comunei;
gradul cel mai ridicat de achiziţie şi utilizare a echipamentelor informatice îl deţine
localitatea Cojocna.
Accesul la internet al locuitorilor comunei este asigurat prin intermediul reţelei
de telefonie fixă, Romtelecom, precum şi prin intermediul serviciilor mobile de
conectare la internet, disponibile la operatorii de telefonie mobilă Vodafone, Orange şi
Zapp.
1.5 Piaţa muncii
1.5.1 Analiza pieţei muncii
Unul dintre obiectivele dezvoltării comunitare durabile îl reprezintă “dezvoltarea
socială”. Într-o succintă caracterzare/definire, dezvoltarea socială este, de fapt, un
proces de schimbare socială planificată, destinată să promoveze bunăstarea locuitorilor
comunităţii.
Această schimbare, în mod obligatoriu, trebuie să fie pozitivă şi este determinată
de transformări economice şi sociale complexe.
Resursa de bază a dezvoltării sociale o reprezintă capitalul social, nivelul de
dezvoltare a acestuia, ca atribut al relaţiilor dintre actorii sociali (individuali şi colectivi)
şi sistemul de norme care guvernează aceste relaţii, având ca nucleu dur reciprocitatea şi
încrederea.
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Toate nevoile identificate la nivelul comunei Cojocna, transpuse în proiecte,
vizează implicit şi creşterea acestui capital social, dezvoltarea socială, care generează, la
rândul ei, dezvoltare locală.
Dezvoltarea socială, creşterea capitalului social, sunt la rândul lor influenţate,
determinate de capitalul uman şi, în cadrul acestuia, de forţa de muncă aptă pentru un
proces productiv de bunuri şi servicii.
Forţa de muncă reprezintă componenta cea mai importantă a unei pieţe a muncii,
ea reprezintă nucleul analizei pieţei muncii la nivelul unei comunităţi, a unei zone, a
unei regiuni, ţări, etc.
Forţa de muncă nu este altceva decât bunul tranzacţionat pe piaţa muncii sau a
forţei de muncă.
Piaţa muncii este cadrul economico-social în care se regleză cererea şi oferta de
forţă de muncă.
Orice analiză referitoatre la piaţa muncii are ca element central forţa de muncă,
şi tranzacţionarea acesteia, ca urmare a unui proces de ofertă şi cerere de forţă de
muncă.
Oferta de forţă de muncă se referă la resursele de muncă existente în economie,
reprezentând categoria indivizilor care îşi manifestă interesul de a participa la procesul
productiv.
În cadrul resurselor de muncă se disting mai multe segmente:
a) Populaţia activă – persoane apte de muncă, situate într-un anumit cadru de
vârstă, care pot furniza forţa de muncă necesară procesului productiv. În
cazul comunei Cojocna avem o populaţie activă de 3327 de persoane;
b) Populaţia ocupată – cei care participă la procesul productiv sau activităţi
colaterale lui (populaţia ocupată a comunei Cojocna este de 3000 angajaţi,
antreprenori, agricultori, etc);
c) Populaţia şomeră – neocupată, 327 de persoane – care deşi este aptă de
muncă, ramâne în afara pieţei muncii. Ramânerea în afara pieţei muncii şi
astfel apariţia şomajului, poate să fie determinată de un excedent al forţei de
muncă, comparativ cu oferta, cum este şi cazul comunei Cojocna, să fie
determinată de o situaţie de dezechilibru economic, unde din nou comuna
Cojocna se încadrează, în sensul că economia locală este slab dezvoltată.
Acest şomaj determinat de dezechilibre economice poate conduce la un
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şomaj cronic, cu efecte negative asupra pieţei muncii şi cu pierdere de
resurse umane, datorită neutilizării lor.
Persoanele în afara vârstei de muncă şi cele cu diverse incapacităţi de muncă,
formează:
a) Populaţia inactivă – care se structurează astfel:
-

preşcolară – 181 persoane

-

şcolară (elevi/studenţi care se află în îngrijirea părinţilor şi în sistemul
educaţional) – 375 persoane

-

pensionari – 700 persoane

-

persoane cu handicap sau persoane cu dizabilităţi – 27 persoane.

Fenomenele muncii sau ale pieţei muncii, cele legate de forţa de muncă sunt
inevitabil influenţate de mai multi factori.
Cei mai importanţi, care au o determinare directă sunt:
1. Factorii demografici – definitorii pentru nivelul ofertei forţei de muncă.
Aceştia sunt:
-

populaţia totală – la nivelul comunei Cojocna avem o populatie de 4429
locuitori, situaţie care exprimă o menţinere a nivelului demografic, deşi o
uşoară tendinţă de scădere a populaţiei s-a manifestat în ultimii 10 ani;

-

rata natalităţii – are un efect imediat asupra populaţiei inactive şi unul
decalat cu 15-20 de ani asupra populaţiei ocupate. În cazul comunei
Cojocna, rata natalităţii a cunoscut o tendinţă de scădere în ultimii 10
ani, fapt care va afecta oferta forţei de muncă peste 15-20 ani. De
asemenea, această rată se situează sub rata mortalităţii. În timp ce media
anuală a nou născuţilor vii se situează la 49 născuţi la 1000 de locuitori,
media anulă a decedaţilor la 1000 de locuitori se situează la 75 de
decedaţi;

-

rata mortalităţii – afectează, de asemenea, atât populaţia activă cât şi cea
inactivă. La nivelul comunei Cojocna avem de a face cu o tendinţă de
creştere a ratei mortalităţii în ultimii 10 ani, determinată atât de nivelul
vârstei dar în special de gradul de morbiditate ridicat;

-

creşterea duratei de viaţă – este un factor demografic care a determinat şi
durata de viaţă activă. La nivelul comunei Cojocna, nu putem identifica o
tendinţă clară privind creşterea duratei de viaţă, având în vedere numărul
mare de bolnavi cronici la 1000 de locuitori, care determină şi
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mortalitatea crescută, deşi numărul de persoane vârstnice de peste 80 de
ani a crescut în ultimii 10 ani;
-

migraţia forţei de muncă reprezintă un alt factor demografic important
care influenţează negativ dezvoltarea economiei locale, investitorii fiind
descurajaţi de respectiva migraţie, chiar dacă este temporară, şi de
fluctuaţia forţei de muncă la nivelul pieţei locale;

-

instabilitatea maritală – factor şi fenomen demografic tot mai frecvent în
ultima perioadă de timp, care a determinat presiuni asupra ofertei forţei
de muncă prin îndepartarea de la modelul tradiţional al familiei, cu tatăl
unic întreţinător. Tot mai multe femei au devenit întreţinător de familie,
fenomen determinat atât de creşterea numărului divorţurilor, cât şi de
creşterea numărului de familii monoparentale.

2. Factori educaţionali – sunt responsabili pentru caracteristicile calitative ale
ofertei forţei de muncă. Sistemul de învăţământ este modalitatea de adaptare
a ofertei la caracteristicile cererii. Prin felul cum este organizat se urmăreşte
asigurarea unor calificări profesionale cât mai apropiate de caracteristicile
cererii. În ultimii 10 ani, la nivelul comunei Cojocna s-a putut constata un
decalaj din punctul acesta de vedere, forţa de muncă nebeneficiind de o
calificare adecvată, în felul acesta determinând o creştere a muncitorilor
necalificaţi în raport cu nevoile procesului productiv sau al serviciilor
publice.
3. Factori economici – oferta forţei de muncă are o determinare economică,
nivelul ei depinzând de nivelul preţului la care această marfă se
tranzacţioneză pe piaţă. Cu cât preţul este mai mare, cu atât oferta forţei de
muncă este mai mare. Nivelul cheltuielilor necesare acoperirii unui cost de
subzistenţă dictează un venit şi un salariu minim. Acest aspect se manifestă
în condiţiile în care oferta de locuri de muncă este mult mai mică decât
cererea.
1.5.2 Specific. Indicatori. Situaţia la nivelul comunei Cojocna
Aşa cum s-a precizat mai sus, piaţa muncii sau a forţei de muncă, este cadrul
economico-social în care se reglează cererea şi oferta de forţă de muncă.
Cum oferta este direct proporţională iar cererea invers proporţională cu preţul
forţei de muncă, există, prin urmare, un nivel al salariului la intersecţia celor două
traiectorii, la care cererea şi oferta sunt egale.
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Când cererea şi oferta tind spre un nivel de echilibru, vorbim despre o piaţă a
muncii echilibrată.
Când această corespondenţă nu se realizează, vorbim despre o piaţă a muncii
dezechilibrată.
Din perspectiva cererii, piaţa muncii este una derivată, fiind determinată de
caratacteristicile procesului productiv.
Din perspectiva ofertei, piaţa muncii este una principală, avănd propria sa
determinare.
Prin urmare, una din caracteristicile sale este multidimensionalitatea, aici
interferând factori economici, sociali, culturali, demografici, educaţionali, etc.
O altă caracteristică este aceea de a fi cea mai imperfectă piaţă, ea fiind
restricţionată de o varietate de condiţionări extraeconomice:
-

naturale (structură etnică, vârstă, sex);

-

sociale (condiţionări dobândite).

Un al treilea atribut este acela de a fi o piaţă organizată şi reglementată, dat fiind
bunul, cu totul special, tranzacţionat – forţa de muncă.
Având în vedere acest aspect, instituţia care intervine privind această
reglementare şi organizare, este statul.
Un al patrulea atribut este acela de a fi o piaţă negociată, având în vedere că
tranzacţionarea forţei de muncă se face totuşi în baza unui proces de negociere.
Nu în ultimul rând, piaţa muncii este o piaţă segmentată:
-

profesional ocupaţională;

-

educaţională;

-

mediu;

-

vârstă;

-

forma de propietate a agenţilor economici;

-

ramuri de activitate, etc.

Indicatori ai pieţei muncii
Indicatorii care se folosesc în analiza pieţei muncii sunt indicatori care
caracterizează forţa de muncă, sub diferitele sale aspecte.
Prin urmare putem vorbi de trei grupe de indicatori:
1) indicatori de nivel – reflectă aspectele cantitative legate de forţa de muncă,
aceştia fiind:
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-

indicatori ai resurselor (populaţie totală, populaţie activă, populaţie aptă de
muncă, etc);

-

indicatori ai ocupării şi şomajului (populaţie ocupată, populaţie şomeră,
populaţie neocupată, etc);

-

indicatori ai salarizării, ai condiţiilor de muncă şi cei care caracterizează
relaţiile.

2) indicatori de structură – sunt indicatorii care relevă:
-

grupele de vârstă;

-

sexul;

-

calificări profesionale;

-

nivel de educaţie;

-

mărimea agenţilor economici;

-

forma lor de proprietate;

-

durata şomajului.

3) indicatori derivaţi – sunt indicatorii care combină diferitele criterii şi
caracteristici ale pieţei forţei de muncă.
Din punct de vedere al specificului pieţei forţei de muncă, în comuna Cojocna,
constatăm următoarele:
-

piaţa muncii este una dezechilibrată, având în vedere declinul economic în
care se află comuna şi astfel nivelul scăzut al cererii de forţă de muncă,
determinat de acest declin;

-

un număr scăzut de agenţi economici;

-

un grad redus al ratei ocupării, populaţia ocupată din total populaţie activă
fiind redusă;

-

un număr redus de locuri de muncă ofertate;

-

o lipsă de investiţii în sectorul privat;

-

o migraţie a forţei de muncă active şi calificate spre alte zone ale judeţului
sau în afara ţării;

-

un şomaj ridicat, atât cel determinat de restrângerea activităţii economice cât
şi cel determinat de absenţa de pe piaţa muncii a unor categorii ale populaţiei
(femei şi tineri absolvenţi);

-

spirit antreprenorial scăzut;

-

lipsa de oportunităţi privind integrarea pe piaţa muncii, în special privind
grupurile dezavantajate: femei, tineri absolvenţi, rromi.
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Sub aspectul acestor tendinţe avem de a face, în comuna Cojocna, cu o situaţie a
pieţei muncii care determină negativ dezvoltarea economică şi care nu beneficiază de o
intervenţie atât de natură economică cât şi educaţională în vederea îmbunătăţirii acestei
situaţii.
1.6 Servicii publice
1.6.1 Sistemul educaţional
Sistemul educaţional al comunei Cojocna este format din 5 unităţi de
învăţământ. Şcoala cu clasele I-VIII din localitatea Cojocna este unitatea de învăţământ
principală din comuna, ea având subordonate încă 4 unităţi şcolare, în localităţile Boju,
Iuriu de Câmpie, Cara şi Straja.
Structura personalului din sistemul de învăţământ este următoarea:
-

Personal didactic – total 44 de persoane

-

Personal auxiliar – 13 persoane

-

Personal didactic în învăţământul preşcolar – 6 persoane

-

Personal didactic în învăţământul primar – 16 persoane

-

Personal didactic în învăţământul gimnazial – 22 persoane

Structura elevilor din sistemul educaţional al comunei Cojocna:
-

Elevi înscrişi – total 375 persoane

-

Elevi înscrişi în învăţământul primar – 214

-

Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial – 161

În grădiniţe, la nivelul comunei Cojocna sunt înscrişi 139 de copii.
Unităţile de învăţământ de pe raza comunei dispun de 48 de săli de clasă şi
cabinete şcolare. Ca şi dotări, există calculatoare şi acces la internet.
1.6.2 Sistemul sanitar
În comuna Cojocna, asistenţa medicală în sectorul public este asigurată de un
număr de 3 medici. Există 2 medici de familie care asigură servicii de medicină
generală, precum şi un medic stomatolog. Cei 3 medici îşi desfăşoară activitatea în cele
3 cabinete medicale individuale, două pentru medicii familie, şi un cabinet
stomatologic.
Personalul mediu sanitar în sectorul public este compus din 4 persoane.
La nivel de comună există, de asemenea, o farmacie, în centrul de comună şi 3
puncte farmaceutice deservite de farmacişti şi de o parte din personalul mediu sanitar.
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1.6.3 Mediul cultural-spiritual
Comuna Cojocna este o comună cu un specific aparte din puncte de vedere
cultural, spiritual şi etnic, aici trăind în bună comuniune cetăţeni români, cetăţeni
români de etnie maghiară, cetăţeni români de etnie rromă şi altele. De asemenea, din
punct de vedere spiritual, sunt întâlnite variate confesiuni: ortodoxă, greco-catolică,
romano-catolică, reformată, unitariană, penticostală, baptistă şi adventistă de ziua a 7-a.
În pofida profilului multietnic şi multiconfesional al comunei, locuitorii din
comuna Cojocna oferă un exemplu evident de toleranţă, comuniune şi convieţuire în
bune relaţii. Multiculturalitatea reprezintă unul din punctele tari ale comunei Cojocna,
prin îmbinarea culturilor şi tradiţiilor specifice fiecărei etnii.
Din punct de vedere al accesului la spaţii pentru cultură, în comună există
cămine culturale la Cojocna, Boju, Cara, Boj-Cătun şi Iuriu de Câmpie.
Totodată, comuna mai deţine şi două biblioteci, una în cadrul Primăriei, iar a
doua la şcoala din Cojocna. Doar biblioteca de la şcoala din Cojocna este publică.
1.6.4 Ordine publică
La nivelul comunei Cojocna, ordinea şi siguranţa publică sunt asigurate de
personalul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Cluj, Postul de Poliţie Cojocna. Există
3 agenţi de poliţie care au competenţe pentru soluţionarea tuturor tipurilor de situaţii
care pot să apară în viaţa comunităţii. Dotările de care dispun lucrătorii Postului de
Poliţie Cojocna se încadrează în dotările standard de echipament ale Poliţiei Române,
existând şi un autoturism marca Dacia Logan, echipat pentru patrulare şi intervenţie.
1.7 Protecţia mediului
Pe teritoriul comunei Cojocna nu există surse majore de poluare a apei, solului
sau a aerului.
Fenomenele de poluare existente se datorează, în principal, structurii
geomorfologice a terenului şi a activităţilor umane. Lipsa unui sistem centralizat de
alimentare cu apă şi canalizare determină riscuri pentru sănătatea populaţiei, animalelor,
precum şi poluarea emisarilor naturali cu apele uzate din gospodării.
Majoritatea gospodăriilor cu animale evacuează direct la sol dejecţiile şi urina,
determinând infiltraţii poluante care pot afecta pânza de apă freatică, fântânile
gospodăriilor, precum şi apele de suprafaţă.
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Pericolul infestării apei freatice şi de suprafaţă va persista atât timp cât nu vor
exista în toate gospodăriile şi fermele de creştere a animalelor platforme betonate pentru
gunoi de grajd şi bazine de colectare a urinei animalelor.
Lipsa unui sistem organizat şi eficient de management integrat, de colectare,
depozitare şi reciclare a deşeurilor nebiologice determină existenţa unor rampe
clandestine pe râpe şi pe pârâul Sărat.
Studiul balneoclimatologic efectuat asupra resurselor naturale evidenţiază o
impurificare geo-chimică cu efecte de deteriorare semnificativă a substanţei terapeutice
naturale a apelor sărate şi nămolului.
Ca atare, se constată că zăcământul, în ansamblu, este foarte vulnerabil, inclusiv
la apa de ploaie, datorită unor cauze genetice legate de formaţiunea sării Tortoniene, dar
şi din cauze antropice, de felul celor menţionate mai sus. Fenomenul este accentuat şi de
morfologia de cuvetă lacustră a zăcământului hidromineral, ai cărui versanţi cu pante
abrupte măresc gradul de vulnerabilitate.
Pentru restabilirea echilibrului natural elementar, refacerea şi utilizarea
resurselor existente se impun măsuri de protecţie speciale, de mare amploare şi
costisitoare.
1.8 Zone cu riscuri naturale
Situată, din punct de vedere geomorfologic în Depresiunea Transilvaniei,
comuna Cojocna se caracterizează din punct de vedere geologic prin formaţiuni legate
de era neozoică, etapă în care s-au depus sedimente cu o mare varietate litologică, dintre
care amintim alternanţele de conglomerate, gresii, argile cu intercalaţii calcaroasemarnoase. Prin retragerea mării (la sfârşitul sarmaţianului) arealele sedimentării marine
au devenit loc de manifestare a denudaţiei continentale, care a modelat relieful, în
decursul pliocenului şi cuaternarului.
Modelarea reliefului s-a desfăşurat sub acţiunea mişcărilor tectonice pe de o
parte şi a eroziunilor fluviatile pe de altă parte. Mişcările oscilatorii au dus la ridicarea
dealurilor până la cote de 700-800 m. Paralel cu mişcările oscilatorii, s-a desfăşurat
fragmentarea reliefului şi adâncirea reţelei hidrografice, talvegurile principalelor cursuri
de apă situându-se la cote de 320-340 m.
Cu adâncirea reţelei hidrografice s-a intensificat ablaţiunea areală, iar datorită
transportării materialului eluvial către văile învecinate, s-au acumulat cantităţi tot mai
mari de material plastic sub forma unor pături eluviale. La acest proces s-a adăugat
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acţiunea soliflucţiunii şi alunecările de teren care au format coluvii şi au dus la
modificarea liniei profilului transversal al văilor, acumulându-se în grosimi mari la baza
pantelor mai abrupte. Astfel de depozite, reprezentate prin coluviul format în urma unor
alunecări de teren, au o răspândire mare şi ocupă suprafeţe însemnate. Ele se dezvoltă în
sectoarele în care culmile dealurilor sunt acoperite de nisipuri sarmaţiene ce au la bază
depozite argilo-marnoase de vârstă badeniană.
În succesiunea litologică din zona aflată în studiu se remarcă o relativă
uniformitate. La suprafaţă, pe o grosime de circa 1 m se întâlneşte constant o pătură de
sol vegetal care acoperă un complex argilos alcătuit din alternanţe de argile, argile
nisipoase, argile prăfoase, prafuri argiloase. Grosimea acestui pachet de straturi este
cuprinsă între 6 şi 12 m.
În limitele acestui strat se pot întâlni mâluri şi argile mâloase, apariţia lor fiind
legată de condiţii hidrogeologice specifice locale. În această zonă, complexul argilos
acoperă masive de sare sau ghips, situate la adâncime relativ mică.
Conform STAS 6054/1977 adâncimea maximă de îngheţ este 0,90 m.
Din puncte de vedere seismic, comuna Cojocna se încadrează în zona F de
intensităţi macroseismice conform Normativului P100/1992, valoarea perioadei
punctului de colţ fiind Tc = 0,7 sec.
Localitatea Cojocna este dezvoltată în bazinul hidrografic al pârâului Cojocna, al
Pârâului Sărat şi suprapus peste arealul colinar ce aparţine Dealului Gădălin-Cojocna.
Altimetric, vatra satului se dezvoltă între 300 şi 450 m, energia de relief fiind de 150 m.
La nivel de Cojocna, au fost identificate: zonă cu potenţial de alunecare mare, zonă
inundabilă şi zonă de cu potenţial de alunecare moderat.
Localitatea Cara s-a dezvoltat de-a lungul pârâului Cara şi se prezintă, din
puncte de vedere geomorfologic, sub forma unui uluc cu denivelări tăiat de pârâul Cara.
Acesta are un caracter torenţial şi poate produce inundaţii în imediata apropiere a albiei.
Au fost identificate: zonă inundabilă, zonă cu potenţial moderat de alunecare şi zonă cu
potenţial mare de alunecare.
Localitatea Boju este situată în partea sud-vestică a localităţii Cojocna şi ocupă
un versant cu cădere dinspre sud-est spre nord-vest. Au fost delimitate, din punct de
vedere geotehnic: zonă cu potenţial redus de alunecare şi zonă cu potenţial de alunecare
moderat la mare.
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Boj-Cătun este situată la est de localitatea Boju, ocupă o zonă de pantă cu cădere
dinspre sud-est spre nord-vest. Au fost identificate: zonă cu potenţial redus de alunecare
şi zonă cu potenţial moderat de alunecare.
La Iuriu de Câmpie dezvoltarea s-a realizat tentacular, într-o zonă cu uşoare
denivelări de teren, mai dezvoltate în partea estică şi sudică. Au fost delimitate: zonă cu
potenţial moderat de alunecare şi zonă cu potenţial de alunecare moderat la mare.
Pentru localităţile Straja, Huci şi Morişti, datorită faptului că înainte de 1989 au
fost propuse spre demolare, nu s-au întocmit studii geotehnice.
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CAPITOLUL II
CORELAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE
SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI COJOCNA
CU CADRUL STRATEGIC NAŢIONAL, REGIONAL ŞI JUDEŢEAN
Fiind ţară membră a Uniunii Europene, de la 1 ianuarie 2007, România şi-a
racordat, din ce în ce mai strâns, politica naţională de dezvoltare la politicile,
obiectivele, principiile şi reglementările comunitare în domeniu, în vederea asigurării
unei dezvoltări socio-economice de tip „european” şi reducerea cât mai rapidă a
disparităţilor semnificative faţă de ţările Uniunii Europene.
Priorităţile de dezvoltare la nivel naţional, regional şi judeţean sunt identificate
în urma analizei cadrului strategic corespunzător fiecărui nivel. Această analiză îşi
propune, de asemenea, să identifice influenţa pe care strategiile respective o au asupra
comunei Cojocna, precum şi importanţa comunei Cojocna, reflectată în procesul de
elaborare a planurilor de dezvoltare.
Cadrul strategic identifică priorităţile stabilite pentru perioada prezentă de
programare strategică, precum şi pentru perioada 2007-2013.
2.1 Cadrul strategic la nivel naţional
Planul Naţional de Dezvoltare (PND) este instrumentul fundamental prin care
România va încerca să recupereze cât mai rapid disparităţile de dezvoltare socioeconomică faţă de Uniunea Europeană. PND este un concept specific politicii europene
de coeziune economică şi socială şi reprezintă documentul de planificare strategică şi
programare financiară multianuală, elaborat într-un larg parteneriat, care va orienta şi
stimula dezvoltarea socio-economică a României în conformitate cu Politica de
Coeziune a Uniunii Europene.
PND reprezintă un instrument de prioritizare a investiţiilor publice pentru
dezvoltare. Raţiunea elaborării PND este aceea de a stabili direcţiile de alocare a
fondurilor publice pentru investiţii cu impact semnificativ asupra dezvoltării economice
şi sociale, din surse interne (buget de stat, bugete locale etc.) sau externe (fondurile
structurale şi de coeziune, fonduri UE pentru dezvoltare rurală şi pescuit, credite externe
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etc.), în scopul diminuării decalajelor de dezvoltare faţă de Uniunea Europeană şi
disparităţilor interne.
Totodată, având în vedere rolul PND 2007-2013 de a fundamenta accesul la
Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene, aceste priorităţi trebuie să
fie compatibile cu domeniile de intervenţie ale acestor instrumente, conform
reglementărilor comunitare.
În ceea ce priveşte Strategia PND, Obiectivul Global al PND 2007-2013 este
„Reducerea cât mai rapidă a disparităţilor de dezvoltare socio-economică între România
şi Statele Membre ale Uniunii Europene”.
Obiectivul global se sprijină pe trei obiective specifice:
-

creşterea competitivităţii pe termen lung a economiei româneşti;

-

dezvoltarea la standarde europene a infrastructurii de bază;

-

perfecţionarea şi utilizarea mai eficientă a capitalului uman autohton.

În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice şi pornind de la
aspectele identificate în etapa de analiză socio-economică, au fost formulate şase
priorităţi naţionale de dezvoltare pentru perioada 2007-2013:
-

creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe
cunoaştere;

-

dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;

-

protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

-

dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi a incluziunii sociale şi
întărirea capacităţii administrative;

-

dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;

-

diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării.

Acest set de priorităţi asigură continuitatea faţă de priorităţile stabilite în PND
2004-2006 şi a fost agreat de Comisia Europeană. Mai mult decât atât, în cadrul
negocierilor la Capitolul 21 „Politica regională şi coordonarea instrumentelor
structurale” (închise la data de 23 septembrie 2004), autorităţile române şi Comisia
Europeană au stabilit Programele Operaţionale prin intermediul cărora se gestionează
Fondurile Structurale şi de Coeziune pe baza domeniilor acoperite de priorităţile sus
formulate (cu excepţia agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului, care vor fi finanţate
din instrumente comunitare distincte).
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2.2 Cadrul strategic la nivel regional
Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de Nord) a fost creată în baza Legii nr.
151/1998 (modificată prin Legea nr. 315/2004) prin asocierea voluntară a
administraţiilor publice locale, dar nefiind momentan o unitate administrativ-teritorială
şi neavând personalitate juridică.
Regiunea de Nord-Vest (Transilvania de Nord) este una dintre cele 8 regiuni de
dezvoltare din România şi include 6 judeţe: Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Maramureş,
Satu Mare şi Sălaj. Suprafaţa regiunii este de 34.159 km2, reprezentând 14,32% din
suprafaţa ţării, cu o populaţie totală de 2.744.914 locuitori. Regiunea cuprinde 421
unităţi administrativ-teritoriale: 6 judeţe, 42 de oraşe din care 15 municipii, 398 comune
şi 1.823 de sate. Regiunea dispune de o poziţie geografică strategică, având graniţe cu
Ungaria şi Ucraina cât şi cu regiunile de dezvoltare Centru, Vest şi Nord-Est din
România.
Regiunea este una dintre cele mai pitoreşti din România, începând de la Munţii
Apuseni care au un farmec aparte până la patrimoniul cultural-popular deosebit din
zonele etnografice unice în această parte a Europei.
Transilvania de Nord este o regiune cosmopolită, unde alături de români trăiesc
peste jumătate (52,8%) din numărul total al locuitorilor de etnie maghiară din România,
ceea ce a dus la crearea unei identităţi culturale unice.
Regiunea Nord-Vest avea în 2004 un PIB/locuitor de 2.850,7 Euro, apropiat de
media

naţională,

dar

încă

departe

de

media

Uniunii

Europene-27.

Contribuţia sectoarelor economice la formarea PIB-ului regional indică o pondere de
16.3% pentru agricultură, 35% pentru sectorul secundar şi 46.7% pentru cel terţiar, din
punct de vedere evolutiv înregistrându-se creşterea serviciilor şi reducerea activităţilor
în agricultură. Creşteri semnificative s-au înregistrat în sectorul de construcţii civile şi
industriale, locuinţe şi centre comerciale. Se constată o serie de diferenţe între judeţe:
unele mai industrializate, altele bazate pe activităţile primare, în special agricultură şi
zootehnie.
Infrastructura de transport
Regiunea este străbătută de 7 drumuri europene (cele mai importante fiind E60 dinspre Ungaria, face legătura cu Oradea – Cluj – Braşov şi capitala ţării – Bucureşti;
E576 Cluj-Napoca – Dej, E81 - dinspre Satu Mare – Zalău – Cluj-Napoca – Braşov –
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Bucureşti, E79 – Oradea – Deva, E671 – Oradea – Arad – Timişoara, E58 - ClujNapoca – Dej – Bistriţa – Baia Mare – Vatra Dornei).
Sunt de menţionat proiectele de infrastructură aflate în curs de dezvoltare,
printre care cel mai important este autostrada Transilvania (Braşov – Borş) care va face
legătura cu Ungaria.
Din reţeaua totală de drumuri din Regiune 3,222 km sunt modernizaţi (adică
27,2% din total). Pe traseele importante (drumuri europene) s-au efectuat sau sunt pe
cale de finalizare lucrări de reabilitare.
În Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) există un număr de 4 aeroporturi:
Cluj-Napoca, Oradea, Baia Mare şi Satu Mare, iar traficul pe aeroportul din ClujNapoca a crescut constant în ultimii cinci ani, situând acest aeroport pe locul trei la
nivel naţional.
Reţeaua feroviară număra în 2004 1.641 km, din care 166 km sunt linii
electrificate, iar 255 km sunt linii duble.
Poli regionali de dezvoltare economică
Cele mai importante oraşe din Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) sunt:
Cluj-Napoca, Baia Mare, Oradea, Zalău, Satu Mare şi Bistriţa - acestea fiind atât poli
regionali de dezvoltare economică, cât şi oraşe cu un patrimoniu cultural şi istoric
deosebit. La nivelul regiunii există sau sunt propuse ca şi proiecte 2 zone metropolitane,
respectiv zona metropolitană Cluj-Napoca şi zona metropolitană Oradea, aceste oraşe
fiind şi poli de dezvoltare regionali.
În urma analizei opţiunilor strategice de dezvoltare, Regiunea a optat pentru un
model de dezvoltare policentrică (o politică de dezvoltare susţinută de o reţea de
localităţi care au rol de poli de dezvoltare), cu accent pe creştere economică prin
specializarea funcţională a teritoriului. În ceea ce priveşte dezvoltarea policentrică a
apărut necesitatea consolidării potenţialului de antrenare al municipiilor reşedinţe de
judeţ (Baia Mare, Bistriţa, Cluj, Oradea, Satu Mare, Zalău), precum şi necesitatea
consolidării şi/sau creşterii potenţialului de antrenare a unui minim de alte nouă oraşe,
care la sfârşitul perioadei de programare (2007-2013) sa fie clasificate pe un rang
superior celui actual.
Dezvoltarea policentrică presupune:
-

opţiune referitoare la reţeaua de centre de influenţă care să fie susţinute
pentru a-şi consolida sau a prelua rolul de poli de dezvoltare;
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-

îndreptarea prioritară a resurselor pentru consolidarea rolului de poli de
dezvoltare, în primul rând în acele activităţi menite să asigure servicii
populaţiei sau economiilor locale din zonele lor de influenţă;

-

îndreptarea prioritară a resurselor de dezvoltare rurală către acele intervenţii
care favorizează dezvoltarea legăturii rural-urban, astfel încât cele două
spaţii să se susţină reciproc în procesul de dezvoltare.

În vederea identificării reţelei potenţialilor poli de dezvoltare precum şi a
zonelor de influenţă (nu e cazul aglomerărilor urbane mari), la nivelul Regiunii NordVest (Transilvania de Nord) a fost elaborată o metodă de zonare a teritoriului Regiunii
în unităţi teritoriale de planificare (UTP).
UTP-urile corespund unor zone având anumite caracteristici comune precum şi o
funcţionalitate unitară şi sunt compuse din mai multe unităţi administrativ-teritoriale
(comune şi oraşe) fără ca limitele lor să ţină cont neapărat de graniţele judeţene. În
cadrul fiecărui UTP s-a identificat cel puţin un potenţial pol de dezvoltare – un centru
urban a cărui evoluţie economică poate antrena creşterea sau declinul întregii zone.
Intervenţiile vor fi direcţionate cu precădere către aceşti potenţiali poli de
dezvoltare pornind de la premisa că aceştia induc efecte de antrenare la nivelul
întregului UTP (sau uneori chiar pe o arie mai largă).
Aceşti poli au putut fi ierarhizaţi în funcţie de capacitatea lor de antrenare, fapt
surprins prin noţiunea de rang al polului de dezvoltare identificat în Planul de
Amenajare a Regiunii Nord-Vest
Demersul identificării UTP-urilor a avut loc la nivelul Consiliilor Judeţene.
UTP

Localităţi componente

Zona metropolitană
Cluj-Napoca

Cluj-Napoca, Apahida,
Cojocna, Suatu, Căianu,
Jucu, Palatca, Sic, Bonţida,
Dabâca, Borşa, Chinteni,
Aluniş, Corneşti, Panticeu,
Vultureni, Aşchileu,
Sânpaul, Baciu, Gârbău,
Aghireşu, Căpuşu Mare,
Gilău, Floreşti, Săvădisla,
Ciurila, Feleacu, Aiton,
Recea, Cristur

Pol de dezvoltare

Cluj-Napoca
Floreşti
Gilău
Apahida
Baciu

Deşi la nivel regional identificarea polilor de dezvoltare presupunea identificarea
a cel puţin unui pol de dezvoltare – un centru urban a cărui evoluţie economică poate
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antrena creşterea sau declinul întregii unităţi teritoriale de planificare, la nivelul UTP-lui
Zona metropolitană Cluj-Napoca au fost identificaţi 5 poli de dezvoltare.
Atractivitate economică
Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (Transilvania de Nord) este, după Bucureşti
– Ilfov, cea mai atractivă din punct de vedere economic, dintre regiunile de dezvoltare
ale României. Faptul se datorează pieţei muncii şi salariilor, investiţiilor străine, dar şi
mediului privat şi concurenţei de piaţă ca şi intrărilor de tehnologii moderne. Relevant
este faptul că sectorul de servicii a ajuns să ocupe o pondere mare din totalul economiei
regionale, de aproape 50%, având ca şi ramuri semnificative comerţul şi turismul.
Economia Regiunii este în plină dezvoltare, cu o creştere economică dinamică în
ultimii ani în sectoare ca şi construcţiile, industria de textile, industria de maşini şi
echipamente. Sunt reprezentate aici aproape toate ramurile industriale şi un număr tot
mai important de firme străine majore, unele dintre ele localizate în parcurile industriale
din Regiune - Tetarom Cluj, Dej, Borş, Jibou, Satu Mare.
Veritabile motoare ale creşterii economiei regionale, întreprinderile mici şi
mijlocii sunt în jur de 100.000, peste 15% din numărul total de întreprinderi înregistrate
în România. Infrastructura suport pentru afaceri se dezvoltă în Regiune în special sub
forma parcurilor industriale publice şi private: Cluj-Napoca, Dej, Jibou, Satu Mare,
Borş.
Motorul exporturilor, însă şi principalul importator din Regiunea Nord-Vest
(Transilvania de Nord) îl reprezintă judeţul Bihor, urmat de judeţele Cluj şi Satu Mare,
în vreme ce judeţele Bistriţa-Năsăud şi Sălaj, predominant rurale, participă foarte puţin
la ansamblul tranzacţiilor externe ale regiunii.
Atracţii turistice
Regiunea beneficiază de atracţii şi resurse turistice deosebite care o încadrează
între regiunile cu perspective importante de dezvoltare: ape termale şi mine de sare
(staţiunea turistică internaţională Băile Felix din Bihor este una dintre cele mai
importante din România, 1 Mai, Cojocna, Tinca, Tăşnad, Marghita, Ocna Şugatag, Dej
sau Turda); există şi o serie de proiecte de dezvoltare ale staţiunilor turistice montane Borşa, Băişoara, Stâna de Vale, Colibiţa; cultura populară, patrimoniul cultural şi
etnografic cu destinaţii în topul obiectivelor culturale din România (Castelul Banffy de
la Bonţida), cetăţi şi monumente istorice (Oradea, Bistriţa), bisericile fortificate din
Transilvania şi Mănăstirile de lemn din Maramureş (monumente Unesco) etc.; peste 170
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de arii naturale protejate cu o suprafaţă totală de 281.845 ha, două parcuri naţionale şi
două parcuri naturale, incluse în circuitele turistice.
Date demografice
Distribuţia demografică este echilibrată între mediul rural şi cel urban, judeţul
Cluj fiind cel mai urbanizat (66.2% din populaţie trăieşte în mediul urban). Fenomenul
de îmbătrânire demografică şi depopulare din cauza migraţiei externe afectează şi
Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord), ca de altfel întreaga ţară.
În ceea ce priveşte rata şomajului, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest
(Transilvania de Nord) se situează în topul celor mai bine plasate regiuni, atât în ceea ce
priveşte rata şomajului în rândul femeilor, cât şi rata şomajului în rândul populaţiei
tinere. Rata sărăciei este în descreştere şi este mai mică decât în restul regiunilor
României. Totuşi peste 17% din populaţie continuă să fie afectată de marginalizarea
socio-economică, salariul mediu net în economie fiind de aproximativ 850 RON.
Mediul universitar
În Regiune îşi desfăşoară activitatea 16 universităţi importante ce cuprind 111
Facultăţi, frecventate de peste 100.000 studenţi, acestea funcţionând ca şi centre de
excelenţă în învăţământul superior (Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea Tehnică
din Cluj-Napoca sunt printre cele mai vechi din ţară) şi polarizând mare parte din
resursele educaţionale, Regiunea dispunând de un valoros capital uman şi de cercetare.
Dezvoltare rurală
La nivel de Regiune, cum de altfel şi la nivelul fiecărui judeţ din Regiune, se
remarcă faptul că ponderea principală o deţin terenurile agricole (între 49,4% în
Maramureş şi 71,9% în Satu Mare), urmate de păduri şi alte terenuri cu vegetaţie
forestieră, ceea ce demonstrează potenţialul agrar regional. Condiţiile naturale variate
ale regiunii oferă posibilitatea dezvoltării unei agriculturi complexe care va constitui a
treia ramură ca pondere în PIB. În anul 2004 Regiunea Nord-Vest a realizat o cotă
importantă (13,4%) din producţia agricolă a României, judeţele cele mai dezvoltate
fiind Bihor şi Cluj.
În Regiunea Nord-Vest (Transilvania de Nord) deşi există anumite probleme ale
dezvoltării rurale, există condiţii optime pentru dezvoltarea sectorului de creştere a
animalelor, bună parte din suprafaţa agricolă (49,25%) fiind acoperită cu păşuni,de
asemenea, existând şi întreprinderi mari în sectorul industriei alimentare.
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Reţeaua de canalizare cuprinde 35 de municipii şi oraşe şi este extinsă la 106
localităţi în Regiunea de Nord-Vest. Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare
este de 2208 km. La sfârşitul anului 2002 între localităţile care dispuneau de reţele de
canalizare se regăsesc toate oraşele din Regiune, în număr de 35 şi 71 de localităţi
rurale. Din păcate, în mediul rural există încă probleme serioase referitoare la asigurarea
calităţii vieţii. O problemă importantă în ceea ce priveşte protecţia mediului în Regiunea
Nord-Vest o reprezintă gestionarea deşeurilor. Sunt incluse aici activităţile de colectare,
transport, tratare, valorificare şi eliminare a deşeurilor.
Sectoare prioritare
Pe baza datelor economice prezentate în Profilul Socio-Economic Regional
precum şi după consultarea şi implicarea partenerilor din Regiune în cadrul grupurilor
de lucru regionale pe parcursul anilor 2005-2006, atât autorităţi responsabile cu
planificarea dezvoltării la nivelul autorităţilor locale/judeţene, inclusiv de la Consiliile
Judeţene şi Locale, cât şi partenerii economici şi sociali, au fost identificate un număr
de sectoare economice prioritare la nivel de Regiune pentru perioada de programare
2007-2013.
În fiecare judeţ din Regiune s-a derulat o consultare partenerială asupra
sectoarelor prioritare, bazată în cea mai mare măsură pe metodologia clasică a focusgrupului, adăugându-i, însă, acesteia, o anchetă pe bază de chestionar, în cadrul unor
reuniuni găzduite de consiliile judeţene, cu reprezentanţi ai agenţilor economici din
sectoarele prioritare identificate la nivel judeţean şi alţi parteneri relevanţi (şi din cadrul
Comitetului de Planificare Regională).
Metodologie
Sectoarele economice au fost evaluate şi identificate în funcţie de:
-

importanţa sectorului pentru dezvoltarea locală/regională (sub aspectul
ocupării forţei de muncă, veniturilor, taxelor şi impozitelor, etc.);

-

potenţialul competitiv (existenţa mărcilor, prezenţa pe piaţa naţională,
internaţională);

-

potenţialul inovativ (de dezvoltare de produse noi);

-

potenţialul de antrenare a dezvoltării în economia locală/regională.

Criteriile folosite pentru identificarea sectoarele prioritare
-

existenţa sau nu în zonă a unor resurse naturale care pot susţine dezvoltarea
sectoriala a economiei;
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-

structura sectorială a economiei locale;

-

existenţa forţei de muncă bine pregătită în zonă sau în zonele limitrofe (sau
măcar accesul la infrastructurile de învăţământ necesare – în special
învăţământ profesional, tehnic şi/sau universitar).

Evaluarea făcută de către parteneri a fost prelucrată statistic la nivelul ADR
Nord-Vest şi, pe baza rezultatelor obţinute, s-au stabilit sectoarele prioritare ale
Regiunii. De asemenea rezultatele anchetei şi consultărilor au avut rolul de a valida
rezultatele obţinute în pasul precedent.
Sectoarele sunt definite ca şi sectoare prioritare la nivel de Regiune, care vor
asigura avantaje competitive în competiţia pe plan naţional şi global având şi potenţial
de inovare la nivel european. Acestea sunt sectoarele care trebuie avute în vedere de
politicile de dezvoltare locală sau regională. În funcţie de punctajele obţinute, sectoarele
au fost ulterior grupate în trei categorii:
Sectoare de susţinere
În dezvoltarea cărora sunt interesate mai multe judeţe ale Regiunii, existând
condiţii favorabile pentru a construi competenţe specifice ale Regiunii Nord-Vest
(Transilvania de Nord) şi pentru a asigura avantaje competitive în competiţia pe plan
naţional şi global:
-

IT&C;

-

învăţământ superior şi cercetare;

-

turism;

-

agricultură;

-

industria alimentară şi a bunurilor de consum;

-

industria de maşini şi echipamente.

Sectoare de menţinere
Aceste sectoare au o pondere ridicată a ocupării în anumite UTP-uri (Unităţi
Teritoriale de Planificare), asigurând suportul economic pentru bunăstarea acestor zone.
Cu toate acestea, dezvoltarea lor în afara acestor UTP-uri nu este previzibilă în lipsa
atragerii unor investitori de calibru. În cazul acestora se va opta pentru asigurarea
condiţiilor necesare pentru menţinerea interesului companiilor multinaţionale din
domeniile respective pentru investiţiile din Regiunea Nord-Vest, evitându-se
delocalizarea acestora:
-

industria metalurgică;
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-

industria cauciucului.

Sectoare “Dilemă”
A căror evoluţie în viitor este mai degrabă incertă, Regiunea putând dezvolta
anumite avantaje competitive, dar în momentul de faţă nu există o certitudine în acest
sens:
-

industria maselor plastice;

-

transporturi şi activităţi conexe de transport.

Regiuni partenere
ADR Nord-Vest a încheiat sau continuă derularea mai multor parteneriate cu
regiuni din Europa: Lazio, Veneto, Puglia, Sicilia (Italia), Auvergne (Franta).
ADR Nord-Vest a semnat acorduri de colaborare cu:
-

Regiunile Veneto, Sicilia, Lazio (Italia);

-

Northern Stateline (Illinois, SUA);

-

Regiunea Auvergne (Franţa).

2.3 Cadrul strategic la nivel judeţean
Strategia de Dezvoltare a Judeţului Cluj pentru perioada 2007-2013 se axează pe
aceleaşi sectoare prioritare ca şi strategia regională: competitivitate, transporturi, resurse
umane, dezvoltare rurală şi mediu.
La nivel judeţean au fost identificate 2 tipuri de obiective: obiective strategice şi
obiective prioritare. Obiectivele prioritare se doresc a fi concluzii ale activităţii de
planificare strategică.
Obiectivele prioritare la nivelul judeţului Cluj sunt următoarele:
-

dezvoltarea infrastructurilor majore – transporturi;

-

integrare regională şi dezvoltare metropolitană;

-

valorificarea patrimoniului imobiliar al Consiliului Judeţean Cluj;

-

valorificarea patrimoniului natural;

-

dezvoltarea zonală a infrastructurilor edilitare;

-

infrastructură pentru cercetarea ştiinţifică integrată şi stimularea mediului de
afaceri;

-

reabilitarea şi modernizarea patrimoniului reţelei de învăţământ.

Primul

obiectiv

prioritar,

dezvoltarea

infrastructurilor

majore,

susţine

dezvoltarea Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca, realizarea variantelor ocolitoare
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pentru Cluj-Napoca: Sud – Est, Nord – Vest, precum şi inele de circulaţie (Sud: Mărăşti
– Mănăştur, Nord: B-dul Muncii – Baciu), variantei ocolitoare Turda şi Câmpia Turzii.
De asemenea este vizată crearea zonei metropolitane (prin cel de-al doilea
obiectiv), având municipiul Cluj-Napoca drept centru polarizator. Se doreşte
valorificarea patrimoniului imobiliar şi natural al judeţului prin facilitarea unor investiţii
(extinderea parcurilor industriale Tetarom), sediul Filarmonicii „Transilvania”, parcaje
şi servicii, Mall, Spital Universitar Clinic de Urgenţă, Stadion 30.000 locuri, sediu nou
EXPO Transilvania, Centru Civic.
Un alt obiectiv implică dezvoltarea infrastructurilor edilitare: apă, canalizare,
drumuri, electricitate, gaze naturale şi gestionarea deşeurilor. Crearea unui mediu optim
aplicării tehnologiilor de vârf, invenţiilor şi inovaţiilor tehnice, a locurilor de muncă
pentru absolvenţii învăţământului superior se doresc a fi realizate prin crearea unui
Centru de Cercetare Interdisciplinară Cluj şi prin intermediul incubatoarelor de afaceri
(parteneriat cu învăţământul universitar şi agenţi economici).
Obiectivele strategice au fost elaborate în funcţie sectoarele prioritare:
-

creşterea competitivităţii economice bazate pe cunoaştere;

-

dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;

-

protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;

-

dezvoltarea resurselor umane, creşterea gradului de ocupare şi combaterea
excluziunii sociale;

-

dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;

-

participarea echilibrată a tuturor comunelor din judeţul Cluj la procesul de
dezvoltare socio-economică.

Un alt demers iniţiat la nivel regional şi efectuat la cel judeţean este delimitarea
Unităţilor Teritoriale de Planificare. La nivelul judeţului Cluj au fost delimitate 4
asemenea UTP-uri:
Judeţul Cluj
UTP

Pol de dezvoltare
Cluj-Napoca, Floreşti, Gilău,
Apahida, Baciu
Dej
Gherla
Turda
Câmpia Turzii
Huedin

1. Zona metropolitană Cluj-Napoca
2. Conurbaţia Dej – Gherla
3. Conurbaţia Turda – Câmpia Turzii
4. Zona Huedin
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În cazul specializării funcţionale a UTP 1 din care face parte Cluj-Napoca se identifică
următoarele sectoare prioritare, în ordinea importanţei:
-

învăţământ superior;

-

informatică şi activităţi conexe;

-

cercetare;

-

transporturi aeriene;

-

industrie de maşini şi aparate electrice;

-

gospodărirea resurselor de apă, captarea, tratarea şi distribuţia acesteia;

-

transporturi terestre, transporturi prin conducte;

-

hoteluri şi restaurante;

-

transportul, producţia şi distribuţia energiei electrice;

-

industria mijloacelor de tehnică de calcul şi de birou.

Concluzii
În procesul de elaborare al planurilor de dezvoltare naţională, regională şi
judeţeană pentru 2007-2013 s-a preferat o abordare bazată pe 5 domenii prioritare:
Competitivitate, Transporturi, Resurse Umane, Dezvoltare Rurală şi Mediu.
Principalul motiv, în acest sens, a fost de a fundamenta accesul la Fondurile
Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene, astfel încât aceste priorităţi să fie
compatibile

cu

domeniile

de

intervenţie

reglementărilor comunitare.
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CAPITOLUL III
ELABORAREA PLANULUI STRATEGIC DE DEZVOLTARE
SOCIO-ECONOMICĂ A COMUNEI COJOCNA
3.1 Necesitatea elaborării Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
Implementarea unor măsuri de dezvoltare socio-economică presupune existenţa
unu Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică, elaborat în mod participativ, care să
reflecte cât mai fidel nevoile, opţiunile şi deciziile cetăţenilor. Trebuie să reflecte, de
asemenea, şi disponibilitatea acestora de a se implica în problemele comunităţii şi să
fixeze direcţiile strategice de dezvoltare, identificând totodată sursele de finanţare sau
modalitatea de finanţare a respectivelor măsuri.
Planul reprezintă radiografia generală a comunei, detalierea zonelor de interes,
modul de implicare şi rezultatul implicării tuturor factorilor interesaţi, responsabili şi
relevanţi la nivelul comunei.
Un asemenea Plan presupune lărgirea perspectivei cunoaşterii zonei comunităţii,
prin precizările şi clarificările aduse, astfel încât toate oportunităţile de dezvoltare,
precum şi de finanţare a proiectelor propuse să poată utiliza Planul Strategic ca
document de referinţă în planificarea, metodologia folosită, implementarea,
monitorizarea şi evaluarea măsurilor aplicate şi a rezultatelor acestora.
Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică trebuie să reprezinte cel mai
important ghid în procesul de creştere a capacităţii autorităţilor locale de a planifica şi
elabora proiectele, a identifica şi gestiona sursele de finanţare în conformitate cu voinţa
comunităţii, normele şi exigenţele Uniunii Europene.
Întregul orizont de dezvoltare locală a comunei Cojocna trebuie să se raporteze
la acest Plan, ce urmează a fi permanent actualizat, în funcţie de oportunităţi şi de
resurse. De asemenea, Planul ţine cont de suportul legislativ al politicilor de dezvoltare
locală şi regională.
3.2 Metodologia de lucru
Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a comunei Cojocna a fost
elaborat în mod participativ, prin implicarea reprezentanţilor tuturor grupurilor socialdemografice din comunitate.
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Participarea populaţiei la elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare SocioEconomică a contribuit la creşterea sprijinului de iniţiativă a cetăţenilor din comunitate,
la implicarea categoriilor vulnerabile în procesul de luare a deciziilor şi la
responsabilizarea comunităţii pentru deciziile luate şi pentru întreg procesul de
dezvoltare.
Totodată, implicarea actorilor din comunitate creează premisele creşterii
gradului de dezvoltare a parteneriatelor dintre administraţia publică locală, organizaţiile
comunitare şi sectorul privat, în vederea soluţionării problemelor comunitare.
Pentru elaborarea Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a comunei
Cojocna s-a pornit de la identificarea nevoilor locale, repartizate pe domenii de interes,
de la resursele locale şi cele potenţiale, de la priorităţile stabilite, urmându-se cadrul
strategic de dezvoltare naţional, regional şi judeţean.
Administraţia Publică Locală a comunei Cojocna a înţeles necesitatea elaborării
unui asemenea plan în mod participativ, în vederea dezvoltării durabile a localităţii.
De asemenea, atât programele derulate de Guvernul României cât şi programele
de finanţare de la Uniunea Europeană ce se derulează prin „Fondurile Structurale”,
componenta regională, reclamă o asemenea exigenţă şi anume, existenţa unui Plan
Strategic de Dezvoltare Socio-Economică, a unei planificări a investiţiilor şi proiectelor
de dezvoltare, precum şi a consultării populaţiei privind proiectele ce urmează a fi
elaborate, finanţate şi implementate.
Accesarea unor fonduri cu finanţare nerambursabilă nu poate fi făcută în absenţa
unui asemenea Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică, în care trebuie să se
regăsească toate etapele pregătirii unui proiect depus pentru finanţare.
Procesul de elaborare a Planului a fost demarat la începutul anului 2008, prin
constituirea unui grup de iniţiativă, constituire sprijinită de un facilitator desemnat din
partea consultantului ales de către Primăria Cojocna pentru elaborarea Planul Strategic.
Facilitatorul a explicat importanţa existenţei Planului şi paşii de urmat pentru o
elaborare participativă.
Prin Dispoziţia Primarului comunei Cojocna numărul 84 din 11.02.2008, a fost
constituit oficial Comitetul Organizaţional de pe lângă Primăria Cojocna, având drept
scop consultarea comunitară şi dezbaterea publică în vederea identificării necesităţilor şi
a domeniilor de interes ale cetăţenilor, cuprinderea acestora în Planul Strategic de
Dezvoltare Socio-Economică.
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Componenţa Comitetului Organizaţional este următoarea:
-

Debreczeni Andrea

-

Colcer Florin

-

Debreczeni Iosif

-

Gădălen Mihaela

-

Beldean Remus

-

Bereschi Angela.

Comitetul Organizaţional a identificat propunerile cetăţenilor privind liderii
locali informali, care să facă parte din Comitetul de Elaborare a Planului Strategic.
Membrii Comitetului Organizaţional au fost instruiţi, de către facilitator, în
utilizarea metodelor de abordare şi consultare a comunităţii, şi anume:
-

organizarea de focus grupuri;

-

dezbaterea publică;

-

chestionarul;

-

şedinţa de analiză.

Comitetul Organizaţional Cojocna a optat, în activitatea sa, pentru utilizarea
tuturor metodelor menţionate mai sus.

Fig. 6. Comitetul Organizaţional Cojocna

Procesul de abordare a comunităţii a durat 50 de zile, operând în teren 2 echipe,
după care a urmat şedinţa de analiză şi cercetare a efectelor în rândul cetăţenilor.
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Consultantul a efectuat o cercetare la nivelul comunei Cojocna, pentru
identificarea principalelor probleme ridicate de către cetăţeni, care necesită rezolvare,
cât şi pentru identificarea liderilor locali, care să reprezinte comunitatea în Comitetul de
Dezvoltare Strategică Socio-Economică (CDSE), etape necesare în procesul de
elaborare a Planului Stratefic de Dezvoltare Socio-Economică..
Pentru efectuarea cercetarii s-au organizat 5 focus grupuri şi 6 adunări publice,
s-au aplicat chestionare unui număr de 500 de persoane, din cele opt localităţi
componente.
S-a evaluat, de asemenea, şi percepţia cetăţenilor faţă de autorităţile locale şi
modul cum văd acestea implicarea în rezolvarea problemelor comunităţii.
Rezultatele cercetării pot fi analizate în cadrul CAPITOLULUI VIII, la ANEXE.
3.3 Procesul de planificare strategică
3.3.1 Identificarea necesităţilor de dezvoltare a comunităţii
Necesităţile exprimate de către cetăţeni se suprapun în mare măsură cu direcţiile
de dezvoltare identificate şi propuse de administraţia locală.
Domeniu

Probleme identificate care trebuie rezolvate

1. Infrastructura

- drumuri interne – modernizarea drumurilor care fac legatura

Drumuri de acces

între localitatea Cojocna şi celelalte localităţi ale comunei;
- reabilitarea şi modernizarea străzilor şi uliţelor;
- drumuri externe – refacerea drumurilor judeţene care fac
legătura între localitatea Cojocna şi comunele Apahida, Ceanu
Mare şi Municipiul Cluj-Napoca.

Infrastructura

- Reţea comunală de alimentare cu apă potabilă;

Utilităţi publice

- Reţea de alimentare cu gaz metan;
- Reţea comunală de canalizare menajeră;
- Reabilitarea şi extinderea reţelei de iluminat public.

Infrastructura

- Sistem integrat de management al deşeurilor (colecatre,

Mediu

transport, depozitare şi reciclare);
- Împădurirea terenurilor degradate.

2. Modernizări şi

- Construire cămin cultural Cojocna;

dotări edilitare

- Reabiliatre cămine culturale în localităţile comunei;
- Înfiinţare piaţă de desfacere a produselor agricole;
- Modernizarea şi dotarea şcolilor;
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- Reabilitare şi modernizare grădiniţă în localitatea Cara;
- Înfiinţare unităţi bancare şi bancomate;
- Înfiinţare spaţii de recreere;
- Înfiinţare bază sportivă;
- Înfiinţarea unei şcoli de arte şi meserii;
- Înfiinţare biserică în localitatea Straja;
- Înfiinţare oficiu poştal în localitatea Iuriu de Câmpie.
3. Mediul de afaceri

- Atragerea de investitori;
- Dezvoltarea asociaţiilor de producători;
- Înfiinţarea unui incubator de afaceri;
- Înfiinţarea unei pieţe agroalimentare pentru desfacerea
produselor locale;
- Înfiinţarea unui centru de colectare a laptelui;
- Dezvoltarea turismului prin înfiinţarea de pensiuni agroturistice.

4. Servicii sociale

- Înfiinţarea unei cantine sociale;
- Organizarea unor evenimente culturale;
- Reabilitarea şi dotarea dispensarului şi a punctelor sanitare din
localităţile comunei precum şi asigurarea de personal de
specialitate ;
- Înfiinţarea unui cabinet psihologic pentru elevii de la şcoala din
localitatea Cojocna;
- Înfiinţarea unui centru de îngrijire pentru bătrani;
- Înfiinţarea unei farmacii în localitatea Boju.

3.3.2

Dezvoltarea comunei Cojocna în viziunea administraţiei locale

Conducerea Primăriei Cojocna, Consiliul Local, a propus mai multe măsuri de
regenerare socio-economică a comunei, pe care, aşa cum rezultă din Planul Strategic de
Dezvoltare Socio-Economică, le-a supus unor dezbateri publice într-un ciclu de
seminarii, ce au avut loc în fiecare dintre localităţile comunei.
Măsura A – Îmbunătăţirea infrastructurii locale de transport
Scop – Creşterea atractivităţii comunei în vederea realizării unor investiţii în
economia locală, a promovării potenţialului turistic, acces al producătorilor la pieţele de
desfacere, acces al locuitorilor către unităţi medicale.
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Activităţi:
-

Modernizarea drumurilor de legătură dintre localitatea Cojocna şi localităţile
aparţinătoare, prioritar fiind căile de acces către Straja şi Boju Cătun;

-

Reabilitare şi modernizare străzi din interiorul localităţilor;

-

Construirea şi reabilitarea unor podeţe şi punţi pietonale afectate de vechime
şi uzură;

-

Modernizarea drumului judeţean DJ 161 A care face legătura cu municipiul
Cluj-Napoca, consolidarea zonelor cu alunecări de teren, identificarea unor
trasee alternative de acces în localitatea Cojocna;

-

Extindrea reţelei de transport în comun în localităţile aparţinătoare comunei;

-

Modernizarea drumurilor de legătură cu comunele limitrofe.

Măsura B – Utilităţi publice
Scop – Creşterea calităţii vieţii şi al gradului de confort al populaţiei.
Activităţi:
-

Reabilitare, modernizare şi extindere reţea comunală de apă potabilă;

-

Realizarea unor reţele de canalizare şi a staţiilor de epurare aferente în
localităţile comunei;

-

Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public;

-

Realizarea unui management integrat de gestionare a deşeurilor;

-

Realizarea aducţiunii de gaz metan în Iuriu de Câmpie, Boju, Boju Cătun,
Morişti şi Cara;

-

Extinderea reţelei de alimentare cu gaz metan în localitatea Cojocna;

-

Realizarea de capele mortuare în localităţile comunei.

Măsura C – Infrastructura pentru administraţie, educaţie, sănătate, cultură
şi sport
Scop – Creşterea gradului de instrucţie, de educaţie civică, de informare, de
formare a unei culturi comunitare şi de îmbunătăţire a stării generale de sănătate a
populaţiei.
Activităţi:
-

Actualizare P.U.G. cu focalizare pe valorificarea potenţialului local;

-

Sistematizare zone cu potenţial turistic;

-

Înfiinţarea şi dotarea unor baze sportive;
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-

Reabilitarea şi dotarea grădiniţelor şi scolilor de pe raza comunei în
conceptul de “centru de educatie”;

-

Construirea unei grădiniţe în localitatea Straja;

-

Înfiinţarea unui centru de sănătate (cabinete medicale – medici de familie şi
centru de îngrijire a persoanelor vârstnice);

-

Construirea de locuinţe sociale;

-

Extinderea intravilanului comunei;

-

Modernizarea, extinderea şi dotarea primăriei.

Măsura D – Infrastructura pentru agrement, petrecerea timpului liber şi
protecţie sociala
Scop – Creearea unor condiţii populaţiei locale pentru agrement şi petrecerea
timpului liber, care să contribuie astfel la creşterea calităţii vieţii.
Activităţi:
-

Creearea unui centru de asistenţă familială;

-

Amenajarea de spaţii de joacă pentru copii;

-

Amenajarea unui parc pentru recreere, promenadă şi agrement;

-

Înfiinţarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor comunităţii;

-

Creşterea veniturilor proprii la bugetul local din activităţi economice în urma
unor noi investiţii şi asocieri în parteneriate public-privat, având ca efect
imediat reducerea cuantumului contribuţiilor persoanelor fizice la bugetul
local.

Măsura E – Infrastructura de afaceri
Scop – Dezvoltarea mediului de afaceri, crearea de locuri de muncă şi a
premiselor pentru o dezvoltare durabilă a comunei Cojocna.
Activităţi:
-

Facilităţi pentru investitori strategici;

-

Redarea în circuitul agricol şi economic totodată, a terenurilor afectate de
eroziuni şi alunecări de teren;

-

Înfiinţarea unei pieţe locale de desfacere a produselor agro-alimentare,
animale şi păsări, obiecte de artizanat etc.;

-

Înfiinţarea unui Centru de colectare, prelucrare şi valorificare a laptelui de
vacă, de capră şi de oaie;
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-

Înfiinţarea unui Centru de Consultanţă Locală pentru oamenii de afaceri de
pe raza comunei şi pentru sprijinirea firmelor mici şi mijlocii.

Măsura F – Creşterea capacităţii instituţiilor locale. Întărirea coeziunii
sociale
Scop – Creşterea capacităţii comunitare pentru susţinerea procesului de
dezvoltare locală.
Activităţi:
-

Creşterea

capacităţii

autorităţilor

locale

în

vederea

implementării

programelor din fonduri destinate dezvoltării locale;
-

Înfiinţarea Serviciului Poliţiei comunitare;

-

Necesitatea participării la cursuri de instruire şi perfecţionare a persoanelor
din administraţia locală, din sistemul instituţional local;

-

Organizarea de seminarii şi dezbateri la nivelul comunităţii în vederea
creşterii capacităţii comunitare, de a crea strategii proprii de dezvoltare, de a
identifica surse de finanţare, de a elabora şi implementa proiecte, în scopul
dezvoltării locale. Susţinerea dezvoltării societăţii civile în general, care prin
activităţile desfăşurate poate contribui la întărirea coeziunii sociale pe
termen lung;

-

Îmbunătăţirea şi diversificarea servciilor sociale de asistenţă;

-

Sprijinirea comunităţii rromilor şi a grupurilor sărace în vederea
îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi a integrării lor sociale;

-

Promovarea standardelor şi cerinţelor Uniunii Europene în problema
protecţiei sociale.

Măsura G – Conservarea şi protecţia mediului înconjurător
Scop – Creşterea calităţii mediului ambiant
Activităţi:
-

Introducerea sistemului integrat de management al deşeurilor menajere;

-

Construirea unei rampe ecologice pentru colectarea deşeurilor;

-

Asocierea în parteneriate cu alte consilii locale din judeţ sau din ţară în
scopul punerii în valoare a surselor de energie alternativă identificate;

-

Identificarea programelor de protecţie a mediului în vederea întocmirii unor
proiecte care să conducă la stoparea oricărei degradări a mediului natural şi
la îmbunătăţirea calităţii lui;
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-

Extinderea zonei împădurite a comunei, prin plantarea terenurilor degradate.

3.3.3

Înfiinţarea Comitetului de Dezvoltare Strategică Socio-Economică

Comitetul de Dezvoltare Strategică Socio-Economică (CDSE), a fost constituit
pe baza propunerilor exprimate de către cetăţeni în cadrul focus grupurilor şi a
adunărilor publice şi analizate în şedinţa de analiză a Comitetului Organizaţional.
Pe lângă propunerile făcute de cetăţeni, membrii Comitetului Organizaţional au
făcut şi alte propuneri, astfel încât să fie acoperite toate domeniile care fac obiectul
Planului Strategic de Dezvoltare Socio-Economică.
Membrii propuşi au fost consultaţi de către Comitetul Organizaţional în legătură
cu voinţa de a face parte în mod voluntar din CDSE.
În urma consultării a rezultat componenţa finală, aprobată în Consiliul Local
Cojocna prin HCL nr 16 din 28.03.2008.
De asemenea, cu această ocazie a fost aprobat şi Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a CDSE.
CDSE Cojocna are următoare componenţă:
1. Debreczeni Iosif
2. Farcas Anna Maria
3. Kurucz Iosif
4. Gădălean Mihaela
5. Rus Ibolya
6. Negru Alexandru
7. Oltean Lidia
8. Moldovan Petre
9. Baba Marius
10. Corpadean Vasile
11. Chis Petru
12. Câmpean Emil
13. Mureşan Petru
14. Sabău Petre
15. Toroc Francisc
Grupurile de lucru din cadrul CDSE, împreună cu reprezentatul consultantului
desemnat să elaboreze Planul Strategic au întocmit Planul de Activităţi în vederea
elaborării Planului Strategic.
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În prima etapă s-a făcut o instruire a membrilor CDSE de către Conducerea
Primăriei şi a consultantului în baza unei metode consacrate de facilitare şi consultare
comunitară, (metoda ORID), pentru procesul de elaborare a Planului şi diseminarea
rezultatelor către cetăţeni.
În a doua etapă s-a trecut la realizarea propriu-zisă a Planificării Strategice prin
metoda fundamentală de seminar care a presupus desfăşurarea unui ciclu de 5 seminarii
interactive.
Elaborarea Planului a început cu seminarul pregătitor în care au fost expuse:
-

Necesitatea elaborării Planului Strategic în mod participativ;

-

Importanţa existenţei unui Plan Strategic elaborat în mod participativ;

-

Analiza SWOT a potenţialului comunei Cojocna, atât general, cât şi pe
domenii de interes;

-

Identificarea factorilor de decizie, a factorilor implicaţi şi a factorilor
interesati.

3.3.4

Analiza S.W.O.T.
Analiza SWOT – Cadrul general
Puncte tari

Puncte slabe

- potenţial de dezvoltare turistică;

- starea precară a infrastructurii de

- potenţial agricol şi zootehnic;

transport rutier;

- reţea de apă potabilă în Cojocna şi Cara;

- drumuri greu practicabile între centrul

- existenţa reţelei de alimentare cu gaze
naturale în localitatea Cojocna;

de comună şi unele sate aparţinătoare
comunei;

- accesibilitate facilă în comună, datorită - lipsa reţelei de canalizare în comună;
apropierii de drumul european E576 şi - căminele culturale deteriorate, în satele
tranzitării de către calea ferată;

aparţinătoare comunei;

- existenţa unui număr de 3 staţii CFR: - lipsa unui management integrat al
Cojocna, Tunel şi Boju;
- existenţa

grădiniţelor

deşeurilor, cu excepţia localităţilor
şi

şcolilor

în

majoritatea satelor din comună;

Cojocna şi Cara;
- lipsa unui sistem de colectare selectivă

- ecumenismul local, existenţa lăcaşelor de

a deşeurilor în comună;

cult în fiecare sat şi buna convieţuire între - bugetul local insuficient satisfacerii
confesiunile din comună;

necesităţilor de dezvoltare a comunei;

- apropierea de Municipiul Cluj-Napoca;

- lipsa
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- existenţa resurselor de nămol sapropelic şi
a apei cu proprietăţi curative şi alimentare;

cetăţenilor comunei;
- mediu de afaceri slab dezvoltat;

- existenţa infrastructurii de comunicaţii de - forţa de muncă slab şi mediu calificată,
voce şi date, fixe şi mobile;

nepregătită pentru a face faţă cerinţelor

- existenţa unei unităţi a Staţiunii Didactice
Experimentale din cadrul USAMV;
- membru

în

Asociaţia

de

de pe piaţa muncii;
- slaba dotare a punctelor sanitare şi a

Dezvoltare

Intercomunitară Câmpia Transilvaniei;

punctelor

farmaceutice

din

satele

aparţinătoare comunei;

- atractivitatea comunei din perspectiva - insuficienţa spaţiilor verzi amenajate
dezvoltării imobiliare.

pentru recreere;
- lipsa infrastructurii pentru practicarea
activităţilor sportive (terenuri şi săli de
sport);
- lipsa reţelei de alimentare cu gaze
naturale

în

localităţile

comunei

(excepţie Cojocna);
- lipsa reţelei de alimentare cu apă în
localităţile comunei (excepţie Cojocna
şi Cara);
- slaba

implicare

a

comunităţii

în

activităţi culturale.
Oportunităţi
- valorificarea

potenţialului

Ameninţări
turistic

al - îmbătrânirea populaţiei;

comunei prin reabilitarea Băilor Cojocna;

- rata scăzută a natalităţii în comună;

- posibilitatea înfiinţării unor noi facilităţi de - migraţia populaţiei tinere către oraşe şi
tratament;

în străinătate;

- valorificarea

potenţialului

agricol

şi - locuri de muncă insuficiente, slab

zootehnic al comunei;

remunerate şi fără perspective de

- existenţa fondurilor structurale ale UE şi

- degradarea terenurilor şi eroziunea

posibilitatea accesării lor;
- existenţa studiilor de fezabilitate pentru
proiecte de reabilitare a infrastructurii;
- alocări

bugetare

pentru

dezvoltare profesională;
solurilor;
- predispoziţia la calamităţi naturale,

reabilitarea
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căminelor culturale;

- colmatarea văilor;

- valorificarea potenţialului multietnic şi - creşterea suprafeţei de teren rămas
multiconfesional al comunei în scop

necultivat.

cultural;
- alocarea de terenuri pentru construcţia de
locuinţe pentru tineri;
- acordarea de facilităţi investitorilor din
partea Consiliului Local Cojocna;
- relaţia bună cu administraţia judeţeană în
vederea finanţării proiectelor de investiţii;
- perspectiva de înfiinţare a unui spital;
- creşterea suprafeţei de teren intravilan a
comunei.
Analiza SWOT – Infrastructură, utilităţi publice, comunicaţii, dotări edilitare
Puncte slabe

Puncte tari

- drum judeţean DJ 161 A care străbate - lipsa reţelei de alimentare cu apă în
centrul de comună;

localităţile comunei (excepţie Cojocna

- reţea de alimentare cu apă în localităţile
Cojocna şi Cara;

şi Cara);
- lipsa reţelei de canalizare în comună;

- reţea electrică de transport de joasă - lipsa reţelei de alimentare cu gaze
tensiune;

(excepţie Cojocna);

- existenţa reţelei de comunicaţii de voce şi - starea precară a străzilor din localităţile
date, fixe şi mobile, în localităţile:
Cojocna, Cara şi Iuriu de Câmpie;

comunei;
- lipsa drumurilor de legătură dintre

- existenţa unui număr de 3 staţii CFR:
Cojocna, Tunel şi Boju;

localitatea

Cojocna

şi

localităţile

aparţinătoare: Straja, Boju, Boju Cătun

- existenţa unui proiect de reabilitare a
Băilor Cojocna;

şi Huci;
- lipsa drumurilor de legătură dintre

- existenţa unui proiect de înfiinţare a reţelei
de canalizare şi reabilitare stradală în

comuna

Cojocna

şi

comunele

învecinate;
- lipsa reţelei de telefonie fixă în

localitatea Cojocna;
- existenţa unui studiu de fezabilitate pentru
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reabilitarea

străzilor

din

localitatea

Cojocna.

Iuriu de Câmpie);
- mijloace

de

transport

în

comun

insuficiente;
- lipsa capelelor mortuare;
- lipsa lucrărilor de îmbunătăţiri funciare
şi împăduriri;
- lipsa unor puncte de colectare a
deşeurilor menajere şi a deşeurilor
provenite de la ferme.
Oportunităţi

Ameninţări

- perspectivele de reabilitare a reţelei de - predispoziţia la calamităţi naturale:
alimentare cu apă în localităţile Boju

alunecări de teren, izvoare necaptate,

Cătun şi Iuriu de Câmpie;

colmatarea văilor;

- studiile de fezabilitate existente;

- degradarea terenurilor agricole;

- existenţa posibilităţilor de finanţare a - bugetul local insuficient susţinerii
proiectelor de infrastructură din fondurile

investiţiilor în infrastructură.

structurale ale UE;
- perspectiva

împăduririi

unor

terenuri

degradate;
- amenajare spaţii verzi pentru recreere;
- relaţia bună cu administraţia judeţeană,
care poate sprijini proiectele de dezvoltare
locală;
- extinderea reţelei electrice de iluminat
public.
Concluzii:
Infrastructura de transport precară precum şi absenţa reţelelor de utilităţi publice,
cu excepţia reţelelor de apă din Cara şi Cojocna, constituie o piedică în calea
potenţialilor investitori, afectând astfel procesul de dezvoltare al vieţii economice a
comunei Cojocna.
Atât fructificarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor pentru reţelele existente
prin accesarea de fonduri europene, cât şi elaborarea de studii pentru restul utilităţilor
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necesare în toate localităţile comunei şi finanţarea lor prin fonduri structurale va duce la
o dezvoltare durabilă şi la creşterea calităţii vieţii în comuna Cojocna.
Analiza SWOT – Mediul de afaceri
Puncte tari

Puncte slabe

- comuna cu suprafaţa agricolă cea mai - lipsa unităţilor de procesare a produselor
mare din judeţul Cluj;

agricole: moară, brutărie, unităţi de

- existenţa unor forme asociative de

procesare a laptelui şi a cărnii;

cultivare a terenului şi de creştere a - lipsa posibilităţilor de desfacere şi
animalelor;

valorificare a produselor agricole din

- existenţa unor ferme agricole;

producţia locală;

- existenţa unor ferme zootehnice;
- existenţa

reţelei

de

magazine

- lipsa unui târg de animale;
de - lipsa

desfacere a produselor alimentare şi
pensiunilor

de

materiale

de

construcţii;
- lipsa investitorilor;

nealimentare;
- existenţa

depozitelor

în

localitatea - lipsa forţei de muncă calificate;
- lipsa infrastructurii de producţie;

Cojocna.

- lipsa diseminării informaţiei în rândul
populaţiei;
- spirit antreprenorial şi de iniţiativă slab
dezvoltat în rândul populaţiei.
Oportunităţi

Ameninţări

- valorificarea potenţialului turistic şi - îmbătrânirea populaţiei;
înfiinţarea de pensiuni;

- tehnologii şi metode de lucru învechite;

- existenţa programelor de finanţare ale - birocraţia administrativă excesivă
UE;

privind accesarea unor programe şi

- deschiderea administraţiei locale către

fonduri;

oferirea de facilităţi investitorilor.

- legislaţie incoerentă.

Concluzii:
Lipsa utilităţilor publice şi starea precară a infrastructurii de transport constituie
o piedică în calea investitorilor, fapt care afectează întreaga dezvoltare a comunei. Cu
toate acestea, în comună se poate valorifica potenţialul turistic şi mai ales cel al
resurselor naturale existente. Se remarcă disponibilitatea administraţiei locale în
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sprijinirea şi atragerea acestor investitori prin acordarea de facilităţi. De asemenea,
Băile Cojocna au intrat într-un proces de reabilitare, astefl că în vara anului 2009
comuna va beneficia de o staţiune modernă la standarde europene, ascest lucru putând fi
utilizat pentru atragerea turiştilor şi valorificării potenţialului turistic.
Este foarte importantă, de asemenea, o strategie de mediatizare a oportunităţilor
zonei şi de informare a populatiei privind sursele de finanţare existente, precum şi cele
potenţiale, prin care să-şi poată implementa proiectele propuse.
Analiza SWOT – Servicii sociale, educaţie, sănătate, sport, divertisment
Puncte tari
- existenţa grădiniţelor şi şcolilor;

Puncte slabe
- căminul cultural Cara degradat;

- dotarea bună a şcolii din localitatea - şcoala de la Straja degradată şi în condiţii
Cojocna;

improprii

- existenţa căminelor culturale: Cojocna,
Boju, Iuriu de Câmpie;

desfăşurării

activităţilor

didactice;
- mijloace de transport pentru şcolari
insuficiente;

- existenţa unui serviciu social în cadrul

- lipsa locuinţelor sociale;

Primăriei;
- existenţa ONG-urilor;

- lipsa facilităţilor de divertisment şi
relaxare;

- existenţa unor parteneriate între ONGuri locale şi administraţie;

- dotarea slabă a şcolilor din localităţile
comunei (excepţie Cojocna);

- existenţa fondurilor pentru susţinerea

venitului minim garantat şi pentru - lipsa unor săli de sport;
ajutorul de încălzire;

- educaţie

- existenţa serviciilor de sănătate publică;

civică

privind

protecţia

mediului.

- existenţa bisericilor pentru confesiunile
religioase din comună;
- buna convieţuire a cetăţenilor aparţinând
diverselor etnii din comună.
Oportunităţi

Ameninţări

- înfiinţarea unei grădiniţe cu program - migraţia populaţiei tinere;
prelungit în localităţile Cojocna şi Cara;

- incoerenţa şi inconsecvenţa legislaţiei în

- înfiinţarea unui centru de îngrijire a

domeniu;

bătrânilor;

- lipsa locurilor de muncă;
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- înfiinţarea unor spaţii verzi amenajate - reforma
situaţiile

pentru joacă şi recreere;
- înfiinţarea unui cabinet psihologic la

din

sănătate

care

comunităţilor

ignoră
izolate

subordonând totul principiului de profit

nivelul şcolilor;

şi eficienţă economică.

- existenţa fondurilor structurale ale UE
pentru dezvoltarea resurselor umane;
- înfiinţarea unor puncte de acces Internet
(HotSpot-uri Wireless).
Concluzii:
Se constată necesitatea îmbunătăţirii sau înfiinţării serviciilor de asistenţă
socială, precum şi dezvoltarea serviciilor în domeniul educaţiei şi sănătăţii.
Administraţia locală, prin Serviciul Social, va putea să rezolve o parte din
problemele sociale ale comunei prin accesarea de fonduri structurale privind
infrastructura şi protecţia din acest domeniu atât de sensibil şi important.
Analiza SWOT – Cadrul instituţional administrativ
Puncte tari

Puncte slabe

- administraţia Publică Locală eficientă;

- transparenta la nivel decizional;

- colaborare bună între instituţii;

- spaţii publice de informare insuficiente;

- colaborare

eficientă

cu

instituţiile - lipsa unui infochioşc.

judeteţene;
- comunicare bună a autorităţii locale cu
cetăţenii;
- existenţa

şi

a

altor

instituţii

administrative;
- buna organizare a APL;
- dotare bună a instituţiilor publice cu
mijloace de informare şi echipamente
logistice;
- personal didactic calificat;
- existenţa unui serviciu pentru situaţii de
urgenţă.
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Oportunităţi
- înfiinţarea unui infochioşc;

Ameninţări
- buget local insuficient;

- dotarea serviciului pentru situaţii de - revendicările foştilor proprietari asupra
urgenţă;

unor clădiri în care funcţionează instituţii

- dotarea sălii de şedinţe a CL cu mijloace
audio performante;

publice;
- remunerarea

- finalizarea site-ului comunei.

necorespunzătoare

a

personalului angajat în sectorul bugetar;
- instabilitatea cadrului legislativ;
- fluctuaţia cadrelor didactice.

Concluzii:
Administraţia locală este receptivă şi deschisă dezvoltării relaţiei cu cetăţenii,
promovării unor decizii ca urmare a unor consultări comunitare, promovării unor
proiecte ca urmare a unei planificări participative. Colaborarea bună pe care autorităţile
locale o au cu cele judeţene va creşte şansele comunei Cojocna de a accesa atât fonduri
de la Uniunea Europeana cât şi de la Guvernul României.
3.3.5

Planificarea dezvoltării prin metoda fundamentală de seminar

Procesul planificării dezvoltării comunei Cojocna pe termen scurt şi mediu,
surprins în prezentul Plan Strategic, a presupus parcurgerea a patru seminarii, după cum
urmează:
-

Seminarul Viziunilor – etapa în care au fost identificate realizările realiste
în viziunea comunităţii la un moment dat, şi anume finalul perioadei pentru
care s-a elaborat planul, respectiv anul 2013;

-

Seminarul Contradicţiilor – etapa în procesul dezbaterii comunitare, cu
ocazia căreia au fost identificate obstacolele care stau în calea realizării
obiectivelor propuse de comunitate;

-

Seminarul direcţiilor strategice – etapa în care au fost identificate soluţiile
pentru depăşirea obstacolelor identificate cu ocazia seminarului anterior, cât
şi activităţile care vor fi întreprinse;

-

Seminarul implementării – cel al planurilor de acţiune, prin care s-au
concretizat paşii ce vor întreprinşi pentru realizarea fiecărei activităţi. Tot
aici sunt stabilite termene de implementare şi responsabilităţi. S-a elaborat
planul de activităţi pe termen lung 2008 – 2013, care are în vedere toate
oportunităţile de dezvoltare şi sursele de finanţare identificate. Din acesta a
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fost extras planul de acţiuni pentru anul 2008, bazat pe resurse doar din
interiorul comunităţii sau fonduri atrase pana la momentul respectiv.
Rezultatele fiecărui seminar au fost diseminate în comunităţi, trecându-se apoi la
pasul urmator, după ce membrii comunităţii au fost de acord cu cele stabilite.

Fig. 7. Seminarul viziunilor

Fig. 8. Seminarul contradicţiilor
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3.3.5.1 Seminarul viziunilor
Obiectivul seminarului: Identificarea realizărilor comunei Cojocna până în anul 2013.
Întrebare: Cum aţi vrea să arate localitatea dumneavoastră în anul 2013?
Infrastructura de

Utilităţi publice

transport

Educaţie şi

Mediul de afaceri

Turism

Servicii sociale

divertisment

Drumul judeţean DJ

Reţele de alimentare

Şcoli şi grădiniţe

Plan de atragere

Băile Cojocna

Azil de bătrâni

161A: Apahida-

cu apă în toată

modernizate

investiţii externe

reabilitate, staţiunea

înfiinţat

Cojocna-Iuriu de

comuna înfiinţate

întocmit

de tratament

Cimpie-Ceanu Mare

funcţională şi

reabilitat

promovată

Străzile şi uliţele

Utilităţi introduse în

Campus şcolar

Puncte de desfacere a

Site pentru

Puncte sanitare

asfaltate

toată comuna

înfiinţat

produselor locale

promovarea comunei

modernizate şi

agro-alimentare

funcţionale amenajate

înfiinţate
Drumuri de legătură

Reţea de canalizare şi

Parcuri şi spaţii de

Agro-turism dezvoltat

între localităţile

staţii de epurare în

recreere

comunei reabilitate şi

toată comuna

energie produse în

modernizate

înfiinţate

comună

Transport în comun

Reţea de comunicaţii

Sală de sport

îmbunătăţit
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Utilizarea surselor

Capele mortuare

regenerabile de

amenajate

Ferme zootehnice

Centru de

Centru de ocrotire a

înfiinţate

meşteşuguri

persoanelor
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Piste pentru biciclete

Management integrat

înfiinţate

şi colectare selectivă a

Teren de sport

tradiţionale înfiinţat

defavorizate înfiinţat

Punct de sacrificare

Broşuri si pliante de

Cămine culturale

înfiinţat

promovare a comunei

reabilitate

deşeurilor
Drumuri agricole

Gazul metan introdus

pietruite

în satele unde este

realizate
Club pentru tineret

Agenţii bancare

Capacităţi de cazare

O.N.G.-uri

înfiinţate

înfiinţate

specializate în

rentabil

asistenţă socială
înfiinţate

Iluminat public

Grup Şcolar – Şcoală

Centru de informare

modern în toată

de arte şi meserii

şi consultanţă înfiinţat funcţională şi

comuna

Bază de tratament
promovată

Dotari, mobilier şi
logistică la căminele
culturale şi bibleoteci
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Ambulanţă
achiziţionată
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3.3.5.2 Seminarul contradicţiilor
Obiectivul seminarului: Identificarea obstacolelor care ar putea împiedica realizarea viziunilor.
Întrebarea seminarului: Care sunt obstacolele ce ne împiedică să realizăm viziunile identificate?
Finanţe şi

Cadrul legislativ

management

Mentalitatea

Cadrul

colectivă deficitară

Geo-Strategic

Resurse umane

Condiţii
nefavorabile
mediului de afaceri

Resurse financiare

Instabilitate

Neimplicarea

Poziţionarea

Migrarea populaţiei

Infrastructura

insuficiente pentru

legislativă

populaţiei

geografică

tinere spre zonele

nemodernizată

realizarea obiectivelor

urbane

Surse neidentificate

Statut juridic al

Mentalitatea

Resurse naturale

Depopularea

Mediatizare slabă a

de finanţare pentru

terenurilor

oamenilor

insuficiente sau

oportunităţilor de

întocmirea studiilor

nereglementat din

inexistente

dezvoltare a comunei

de fezabilitate

punct de vedere al
proprietăţii

Incapacitate de

Birocraţia excesivă în

Informaţia insuficient

Configuraţia variată a

cofinanţare a

unele domenii

diseminată

terenului

Natalitate în scădere

Fonduri insuficiente
pentru activităţi de

proiectelor

promovare

Venituri scăzute ale

Reticenţa la

populaţiei

schimbare

Poluare

Personal necalificat

Lipsa locurilor de

pentru scriere de

muncă

proiecte
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Buget local

Managementul

Distanţa relativ mare

Fluctuaţia cadrelor

Atractivitate scazută

insuficient

defectuos al agenţilor

între centrul de

didactice

pentru investitorii

economici

comună şi unele sate

externi

Strategia de

Neconservarea

Spirit de iniţiativă şi

Surse neidentificate

dezvoltare

valorilor locale

antreprenorial

de informare

nefinalizată

insuficient dezvoltat
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3.3.5.3 Seminarul direcţiilor strategice
1. Direcţia strategică: Modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurilor
Obiective

Activităţi
- Identificarea tronsoanelor pentru realizarea reţelei de canalizare la
nivel de comună

Infiinţarea reţelei de canalizare menajeră în comună

- Proiect tehnic şi financiar
- Realizarea lucrărilor
- Identificarea drumurilor din cadrul comunei şi evaluarea stării
acestora

Reabilitarea drumurilor şi podurilor comunale

- Plan de reabilitare – proiecte tehnice
- Depunerea de proiecte pentru finanţare
- Realizare lucrări de reabilitare
- Identificarea traseelor pentru reţeaua de apă

Extinderea reţelei de alimentare cu apă

- Modernizarea celei existente

Modernizarea reţelei existente

- Proiect de finanţare
- Realizare lucrări
- Evaluarea stării reţelelor electrice existente

Extinderea reţelei electrice

- Transmiterea solicitării de extindere la S.C. Electrica S.A.
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2. Direcţia strategică: Dezvoltarea mediului de afaceri
Obiective

Activităţi
- Identificarea facilităţlor pentru înfinţarea de I.M.M.-uri
- Demersuri pentru obţinere de facilităţi din partea APL
- Identificarea şi sprijinirea potenţialilor antreprenori

Dezvoltare sector I.M.M care să valorifice resursele locale

- Organizarea de sesiuni de instruire
- Consilierea celor interesaţi
- Facilitarea înfiinţării de locuri de muncă
- Identificarea meşteşugarilor locali

Încurajarea meşteşugurilor locale

- Facilităţi oferite meşeşugarilor, pentru revigorarea acestei activităţi
tradiţionale
- Identificarea persoanelor interesate să investească în turism
- Identificarea şi includerea în circuitul turistic a pensiunilor construite
- Identificarea zonelor din comună cu potenţial turistic

Încurajarea şi atragerea intreprinzătorilor în turism şi agroturism

- Identificarea gospodăriilor care pot practica agroturism
- Instruirea întreprinzătorilor şi a personalului
- Identificarea facilităţilor pentru investitori şi întreprinzători
- Realizarea unui centru pentru informare turistică
- Atragerea turiştilor străini
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3. Direcţia strategică: Construirea, modernizarea şi dotarea clădirilor publice
Obiective

Activităţi
- Modernizare sediu Primărie
- Construirea unor rampe ecologice pentru colectarea deşeurilor
- Înfiinţare şi dotare bază sportivă

Construire şi reabilitare obiective publice

- Reabilitare şcoală
- Dotare Biserici
- Construire grădiniţă
- Construire locuinţe sociale

4. Direcţia strategică: Stabilirea şi reabilitarea obiectivelor sociale la nivelul comunităţii
Obiective

Activităţi
- Identificarea cazurilor sociale şi posibilitatea de sprijinire a

Identificarea problemelor sociale

acestora
- Actualizarea bazei de date cu toate cazurile sociale
- Crearea unui centru de zi pentru copii

Crearea unui sistem administrativ pentru sprijinul bătrânilor singuri,

- Construirea unui centru rezidenţial pentru bătrâni

fără venituri şi a copiilor proveniţi din familii cu probleme sociale

- Crearea unui centru de Consiliere Familială
- Alfabetizarea rromilor
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5. Direcţia strategică: Cultivarea spiritului civic şi implicarea cetăţenilor
Obiective

Activităţi
- Realizarea de întâlniri periodice cu cetăţenii

Informarea şi comunicarea în permanenţă cu cetăţenii

- Convocarea cetăţenilor în şedinţe, pentru informarea lor
- Informarea cetăţenilor prin anunţuri, panouri publicitare, fluturaşi
- Identificarea acelor persoane care se oferă pentru a face voluntariat
- Stimularea şi găsirea de modalităţi pentru implicarea cetăţenilor

Implicarea comunităţii

- Conştientizarea cetăţenilor în gestionarea problemelor comunităţii
- Sprijinirea şi mobilizarea cetăţenilor privind dişciplina financiară

6. Direcţia strategică: Mediatizarea şi promovarea comunei Cojocna
Obiective

Activităţi
- Mediatizarea prin mijloace moderne (internet, realizare pagina web a

Mediatizarea Comunei Cojocna

comunei Cojocna)
- Promovarea potenţialului turistic
broşuri de prezentare
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3.3.5.4 Seminarul implementării 2008 - 2013
Direcţia strategică: Modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurilor
Nr.

Obiective

Denumirea

Paşi de întreprins pentru

Termene de

Crt.

specifice

activităţilor

realizarea activităţii

implementare

1. Înfiinţarea reţelei

Întocmire studiu

Documentaţie realizată

de canalizare în

fezabilitate şi proiect

Caiet de sarcini, SF realizat

satele comunei

înfiinţare reţea de

Proiect (cu avize şi acorduri)

canalizare în Cojocna

realizat

Depunere proiect de

Cerere de finanţare

Costuri (RON)
Surse

Surse

Proprii

Externe

Total

2009

7.000.000

7.000.000

2009

5.000.000

5.000.000

finanţare înfiinţare reţea completată
de canalizare în

Cerere de finanţare depusă

Cojocna
Lucrări de înfiinţare

Licitaţie publică

reţea de canalizare în

Lucrări efectuate în teren

Cojocna
Întocmire studiu

Documentaţie realizată

fezabilitate şi proiect

Caiet de sarcini, SF realizat

înfiinţare reţea de

Proiect (cu avize şi acorduri)

canalizare în Cara

realizat
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Depunere proiect de

Cerere de finanţare

finanţare înfiinţare reţea completată
de canalizare în Cara

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

Licitaţie publică

reţea de canalizare în

Lucrări efectuate în teren

Cara
Întocmire studiu

Documentaţie realizată

fezabilitate şi proiect

Caiet de sarcini, SF realizat

înfiinţare reţea de

Proiect (cu avize şi acorduri)

canalizare în Iuriu de

realizat

2010

5.000.000

5.000.000

3.000.000

4.000.000

Câmpie
Depunere proiect de

Cerere de finanţare

finanţare înfiinţare reţea completată
de canalizare în Iuriu de Cerere de finanţare depusă
Câmpie
Lucrări de înfiinţare

Licitaţie publică

reţea de canalizare în

Lucrări efectuate în teren

Iuriu de Câmpie
2. Modernizare şi
extindere reţea de

Întocmire studiu

Documentaţie realizată

fezabilitate şi proiect

Caiet de sarcini, SF realizat
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apă în Cojocna

modernizare şi

Proiect (cu avize şi acorduri)

extindere reţea de apă

realizat

în Cojocna
Depunere proiect de

Cerere de finanţare

finanţare modernizare şi completată
extindere reţea de apă

Cerere de finanţare depusă

în Cojocna
Lucrări de modernizare

Licitaţie publică

şi extindere reţea de apă Lucrări efectuate în teren
în Cojocna
3. Înfiinţare reţea de

Întocmire studiu

Documentaţie realizată

apă în restul

fezabilitate şi proiect

Caiet de sarcini, SF realizat

satelor din

înfiinţare reţea de apă în Proiect (cu avize şi acorduri)

comună

Cara

realizat

Depunere proiect de

Cerere de finanţare

finanţare înfiinţare reţea completată
de apă în Cara

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

Licitaţie publică

reţea de apă în Cara

Lucrări efectuate în teren
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Întocmire studiu

Documentaţie realizată

fezabilitate şi proiect

Caiet de sarcini, SF realizat

2011

3.000.000

3.000.000

2011

4.000.000

4.000.000

înfiinţare reţea de apă în Proiect (cu avize şi acorduri)
Iuriu de Câmpie

realizat

Depunere proiect de

Cerere de finanţare

finanţare înfiinţare reţea completată
de apă în Iuriu de

Cerere de finanţare depusă

Câmpie
Lucrări de înfiinţare

Licitaţie publică

reţea de apă în Iuriu de

Lucrări efectuate în teren

Câmpie
Întocmire studiu

Documentaţie realizată

fezabilitate şi proiect

Caiet de sarcini, SF realizat

înfiinţare reţea de apă în Proiect (cu avize şi acorduri)
Boju

realizat

Depunere proiect de

Cerere de finanţare

finanţare înfiinţare reţea completată
de apă în Boju

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

Licitaţie publică

reţea de apă în Boju

Lucrări efectuate în teren
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4. Reabilitare DJ 161 Efectuarea demersurilor

Adresa către consiliul

A Apahida – Iuriu

pentru realizarea

judeţean care să evidenţieze

de Câmpie

proiectului de

starea proastă a drumului

2009

1.000.000

1.000.000

8.000.000

8.500.000

reabilitare
Obţinerea finanţării

Finanţare din partea
consiliului judeţean alocată

Lucrări de reabilitare

Lucrări de reabilitare

DJ 161 A

efectuate în teren de către
Regia de Drumuri Judeţene

5. Înfiinţare drumuri
care leagă

Întocmire studiu de

Documentaţie depusă

fezabilitate

Caiet de sarcini realizat

Cojocna de Straja
şi Boju Cătun

SF elaborat
Identificare surse de

Bănci contactate pentru

finanţare

împrumut

Depunere proiect de

Cerere de finanţare

finanţare

completată
Dosar de finanţare depus

Elaborare proiect tehnic

Tronsoane identificate
Măsurători efectuate
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Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute
Realizare lucrare

Şanţuri realizate
Podeţe, rigole aşezate
Fundaţie realizată
Asfaltare DC pe 12 km

6. Modernizare străzi Întocmire studiu de
în Straja, Iuriu de

fezabilitate

Câmpie şi Boju
Cătun

Documentaţie depusă
Caiet de sarcini realizat
SF elaborat

Identificare surse de

Bănci contactate pentru

finanţare

împrumut

Depunere proiect de

Cerere de finanţare

finanţare

completată
Dosar de finanţare depus

Elaborare proiect tehnic

Tronsoane identificate
Măsuratori efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute

Realizare lucrare

Şanturi realizate
Podeţe, rigole aşezate

90

2010

3.500.000

3.500.000

Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Cojocna – Judeţul Cluj

Fundaţie realizată
Asfaltare străzi pe15 km
7. Asfaltare drumuri

Întocmire studiu de

Documentaţie depusă

comunale DC 76

fezabilitate asfaltare DC Caiet de sarcini realizat

Cojocna Boju şi

76 Cojocna - Boju

SF elaborat

DC 80 DJ 161 A -

Identificare surse de

Bănci contactate pentru

Cara

finanţare

împrumut

Depunere proiect de

Cerere de finanţare

finanţare

completată

2010

5.000.000

3.000.000

3.500.000

2010

600.000

400.000

1.000.000

Dosar de finanţare depus
Elaborare proiect tehnic

Tronsoane identificate

asfaltare DC 76

Măsurători efectuate

Cojocna - Boju

Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute

Realizare lucrări de

Şanturi realizate

asfaltare DC 76

Podeţe, rigole aşezate
Fundaţie realizată
Asfaltare DC 76

Întocmire studiu de

Documentaţie depusă

fezabilitate asfaltare DC Caiet de sarcini realizat
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80, DJ 161 A - Cara

SF elaborat

Identificare surse de

Bănci contactate pentru

finanţare

împrumut

Depunere proiect de

Cerere de finanţare

finanţare

completată
Dosar de finanţare depus

Elaborare proiect ethnic

Tronsoane identificate

asfaltare DC 80, DJ161

Măsurători efectuate

A - Cara

Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute

Realizare lucrări de

Şanturi realizate

asfaltare DC 80

Podeţe, rigole aşezate
Fundaţie realizată
Asfaltare DC 80 pe 2 km

8. Construire şi

Întocmire studiu de

Documentaţie depusă

reabilitare poduri

fezabilitate construire şi

Caiet de sarcini realizat

şi podeţe în toată

reabilitare poduri în

SF elaborat

comuna

Straja, Cojocna şi Cara
Identificare surse de

Bănci contactate pentru

finanţare

împrumut
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Alocare sume de la bugetul
local
Depunere proiect de

Cerere de finanţare

finanţare

completată
Dosar de finanţare depus

Elaborare proiect tehnic

Poduri identificate
Măsurători efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute

Realizare lucrări de

Construire pod pe DC 78

construire şi reabilitare

Straja - Huci

poduri în Straja,

Construire pod Cara

Cojocna şi Cara

Construire Pod Cojocna - DJ
161 A
Construire pod înainte de
intersecţia cu Iuriu de
Câmpie
Construire pod Straja

Întocmire studiu de

Documentaţie depusă

fezabilitate construire şi

Caiet de sarcini realizat

93

2009 - 2012

200.000

800.000

1.000.000

Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Cojocna – Judeţul Cluj

reabilitare podeţe în

SF elaborat

Straja, Cojocna şi Boju
Cătun
Identificare surse de

Bănci contactate pentru

finanţare

împrumut
Alocare sume de la bugetul
local

Depunere proiect de

Cerere de finanţare

finanţare

completată
Dosar de finanţare depus

Elaborare proiect tehnic

Podeţe identificate
Măsurători efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute

9. Reabilitare reţea
electrică

Realizare lucrări de

Construire podeţe Cojocna -

construire şi reabilitare

Straja

poduri în Straja,

Construire podeţ Boju

Cojocna şi Boju Cătun

Catun, mai jos de gară

Înştiinţare Electrica cu

Adresă către Electrica

privire la necesitatea

Demersuri pentru începerea
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reabilitării reţelei

lucrărilor

Elaborare Studiu de

Documentaţie realizată

fezabilitate şi proiect

Caiet de sarcini, SF realizat

tehnic

Proiect (cu avize şi acorduri)
realizat

Lucrări efectuate pentru

Reabilitarea în totalitate a

reabilitarea reţelei

reţelei realizată

Întocmire studiu de

Documentaţie realizată

extindere reţea de

fezabilitate şi proiect

Caiet de sarcini, SF realizat

iluminat public

tehnic pentru reabilitare

Proiect (cu avize şi acorduri)

şi extindere reţea de

realizat

10. Reabilitare şi

2009 - 2010

200.000

800.000

1.000.000

2010

100.000

500.000

600.000

iluminat public
Obţinerea finanţării

Depunere proiect pentru
finanţare

Lucrări efectuate pentru

Reabilitarea în totalitate şi

reabilitarea şi

extinderea reţelei realizată

extinderea reţelei
11. Înfiinţare 2 km de

Întocmire studiu de

Documentaţie realizată

reţea de iluminat

fezabilitate şi proiect

Caiet de sarcini, SF realizat

public

tehnic pentru înfiinţare

Proiect (cu avize şi acorduri)
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2 km de iluminat public

realizat

Obţinerea finanţării

Depunere proiect pentru
finanţare

Lucrări efectuate pentru

Licitaţie efectuată

înfiinţare 2 km de

Lucrări de înfiinţare a reţelei

iluminat public

realizate

Întocmire studiu de

Documentaţie realizată

electrică în ferma

fezabilitate şi proiect

Caiet de sarcini, SF realizat

Larga şi ferma

tehnic pentru

Proiect (cu avize şi acorduri)

Cojocna

modernizare reţea

realizat

12. Modernizare reţea

electrică în ferma Larga
şi ferma Cojocna
Obţinerea finanţării

Depunere proiect pentru
finanţare

Lucrări efectuate pentru

Licitaţie efectuată

modernizare reţea

Lucrări de modernizare a

electrică în ferma Larga

reţelei realizate

şi ferma Cojocna
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Direcţia strategică: Dezvoltarea mediului de afaceri
Nr.
Crt.

Obiective specifice

1. Atragerea

Activităţi de realizat

Paşi de întreprins pentru

Termene de

realizarea activităţii

implementare

Crearea de facilităţi

Implicarea APL

investitorilor în

pentru investitori în

Mediatizarea acţiunii

industrie, care să

vederea înfinţării de

Atragerea de investitori

valorifice resursele

I.M.M.-uri

locale

Instruirea celor

Organizarea de cursuri de

interesaţi

instruire

Mediatizarea

Distribuirea de materiale

programelor privind

informative

Costuri (RON)
Surse

Alte

Locale

Surse

Total

2008 - 2013

2.000

2.000

2008 - 2009

2.000

3.000

5.000

2008 - 2009

2.000

3.000

5.000

facilitarea creării de
locuri de muncă
2. Dezvoltarea

Identificarea

Bază de date cu persoanele

turismului şi

gospodăriilor care pot

care sunt interesate

agroturismului

practica agroturismul

Parteneriate cu ONG – uri

Organizarea de cursuri

sau firme specializate în

de manageri în turism

turism

Identificarea

Includerea în circuitul turistic

97

Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Cojocna – Judeţul Cluj

obiectivelor cu caracter

a obiectivelor turistice

turistic

identificate

Identificare trasee sau

Stabilirea zonelor de atracţie

zone de atracţie

turistică

turistică

Atragerea de turişti străini

Înfiinţarea de pensiuni

Realizarea unui centru de

agroturistice

informare turistică
Identificarea
intreprinzătorilor interesaţi
Acordarea de facilităţi din
partea APL
Realizarea proiectelor de
finanţare
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3. Dezvoltarea
sectorului I.M.M.

Înfiinţarea unui

Identificare spaţiu

incubator de afaceri

Identificare fonduri pentru

Crearea de facilitaţi

amenajarea şi dotarea

pentru I.M.M.-uri

spaţiului

Instruirea celor

Pregatirea şi instruirea

interesaţi

personalului

Mediatizarea

Implicarea APL

programelor privind

Mediatizarea acţiunii

facilitarea creării de

Organizarea de cursuri de

locuri de muncă

instruire
Distribuirea de materiale
informative
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Direcţia strategică: Construirea, modernizarea şi dotarea clădirilor publice
Nr.

Obiective

Crt.

specifice

1. Reabilitare

Denumirea activităţilor

Paşi de întreprins pentru

Termene de

realizarea activităţii

implementare

Întocmire studiu de fezabilitate

Documentaţie realizată

cămine culturale

şi proiect tehnic pentru

Caiet de sarcini, SF realizat

în Cara, Boju,

reabilitare cămin cultural în

Proiect (cu avize şi acorduri)

Iuriu de Câmpie

Cara

realizat

Depunere proiecte de finanţare

Completare cerere de finanţare

Costuri (RON)
Surse

Surse

Total

proprii

externe

2008

200.000

600.000

800.000

2009

100.000

500.000

600.000

realizată
Cereri de finanţare – depuse
Lucrări efectuate în vederea

Geamuri şi uşi înlocuite

reabilitării obiectivului cămin

Acoperiş refăcut

cultural în satul Cara

Grupuri sanitare renovate
Încăperi zugrăvite

Întocmire studiu de fezabitate

Documentaţie realizată

şi proiect tehnic pentru

Caiet de sarcini, SF realizat

reabilitare cămin cultural în

Proiect (cu avize şi acorduri)

Boju

realizat
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Depunere proiecte de finanţare

Completare cerere de finanţare
realizată
Cereri de finanţare – depuse

Lucrări efectuate în vederea

Geamuri şi uşi înlocuite

reabilitării obiectivului cămin

Acoperiş refăcut

cultural în satul Boju

Ggrupuri sanitare renovate
Încăperi zugrăvite

Întocmire studiu de fezabilitate

Documentaţie realizată

şi proiect tehnic pentru

Caiet de sarcini, SF realizat

reabilitare cămin cultural în

Proiect (cu avize si acorduri)

Iuriu de Câmpie

realizat

Depunere proiect de finanţare

Completare cerere de finanţare

2009

100.000

300.000

400.000

2010

300.000 1.500.000 1.800.000

realizată
Cereri de finanţare – depuse

2. Înfiinţare Sală de
sport în Cojocna

Lucrări efectuate în vederea

Geamuri şi uşi înlocuite

reabilitării obiectivului cămin

Acoperiş refăcut

cultural în satul Iuriu de

Grupuri sanitare renovate

Câmpie

Încăperi zugrăvite

Întocmire studiu de fezabitate

Documentaţie realizată

şi proiect tehnic pentru

Caiet de sarcini, SF realizat

101

Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Cojocna – Judeţul Cluj

înfiinţare sală de sport în

Proiect (cu avize şi acorduri)

Cojocna

realizat

Depunere proiect de finanţare

Completare cerere de finanţare

prin programe guvernamentale

realizată;
Cereri de finanţare – depuse

3. Modernizare
grădiniţe - Cara,

Realizare lucrări de construcţie

Licitaţie publică

sală de sport Cojocna

Lucrări efectuate în teren

Facilităţi pentru atragerea

Stabilirea facilităţilor ce pot fi

cadrelor didactice calificate

oferite

Cojocna

2009

250.000

250.000

2009

250.000

250.000

Aprobare HCL
Achiziţionare centrală termică

Realizare plan modernizare

şi logistică corespunzătoare

Achiziţionare centrală termică

pentru gradiniţa din Cara

Achiziţionare logistică
corespunzătoare

Reabilitare clădire grădiniţă

Realizare plan modernizare

Cara

Efectuarea lucrărilor de
reabilitare

Facilităţi pentru atragerea

Stabilirea facilităţilor ce pot fi

cadrelor didactice calificate

oferite
Aprobare HCL.
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Achiziţionare centrală termică

Realizare plan modernizare

şi logistică corespunzătoare

Achiziţionare centrală termică

pentru grădiniţa din Cojocna

Achiziţionare logistică
corespunzătoare

Reabilitare clădire grădiniţă

Realizare plan modernizare

Cojocna

Efectuarea lucrărilor de
reabilitare.

4. Înfiinţare
grădiniţă - Straja

Identificare locaţie şi fonduri

Analizarea terenurilor propuse

necesare ce pot fi atrase

şi alegerea soluţiei optime

2009

1.200.000 1.200.000

2008

1.000.000 1.000.000

Alegerea soluţiei optime de
finanţare
Întocmirea documentaţiilor
necesare finaţării

5. Modernizare
şcoli - Cojocna,

Realizare lucrări de construcţie

Licitaţie publică

şi dotare a clădirii

Lucrări efectuate în teren

Întocmire proiect tehnic pentru

Documentaţie realizată

modernizare şcoală Cojocna

Caiet de sarcini, Proiect (cu

Cara

avize şi acorduri) realizat
Realizare lucrări de reabilitare

Realizare plan modernizare

clădire

Efectuarea lucrărilor de
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reabilitare
Dotarea şcolii cu mobilier şi

Logistică şi mobilier

aparatura audio şi video

achiziţionat

modernă

Aparatură audio şi video
necesară studiului achiziţionată

Întocmire proiect tehnic pentru

Documentaţie realizată

modernizare şcoală Cara

Caiet de sarcini, Proiect (cu

2008

100.000

300.000

400.000

2010

100.000

100.000

200.000

avize şi acorduri) realizat
Realizare lucrări de reabilitare

Realizare plan modernizare

clădire

Efectuarea lucrărilor de
reabilitare

Dotarea şcolii din Cara cu

Logistică şi mobilier

mobilier aparatură video şi

achiziţionat

audio modernă

Aparatură audio şi video
necesară studiului achiziţionată

6. Reabilitare şcoli - Întocmire studiu de fezabilitate

Documentaţie realizată

Iuriu de Câmpie,

şi proiect tehnic pentru

Caiet de sarcini, SF realizat

Boju

reabilitare şcoală Iuriu de

Proiect (cu avize şi acorduri)

Câmpie

realizat

Depunere proiecte de finanţare

Completare cerere de finanţare
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prin Ministerul Învăţământului

realizată
Cereri de finanţare – depuse

Lucrări efectuate în vederea

Licitaţie publică

reabilitării obiectivului şcoală

Lucrări efectuate la obiectivul

Iuriu de Câmpie

şcoală Iuriu de Câmpie

Întocmire studiu de fezabilitate

Documentaţie realizată

şi proiect tehnic pentru

Caiet de sarcini, SF realizat

reabilitare şcoală Boju

Proiect (cu avize şi acorduri)

2010

100.000

2010

100.000

100.000

200.000

realizat
Depunere proiecte de finanţare

Completare cerere de finanţare

prin Ministerul Învăţământului

realizată
Cereri de finanţare – depuse

Lucrări efectuate în vederea

Licitaţie publică

reabilitării obiectivului şcoală

Lucrări efectuate la obiectivul

Boju

şcoală Iuriu de Câmpie

Întocmire studiu de fezabilitate

Documentaţie realizată

biserică greco-

şi proiect tehnic pentru

Caiet de sarcini, SF realizat

catolică -

reabilitare biserică Greco-

Proiect (cu avize şi acorduri)

Cojocna

catolică Cojocna

realizat

7. Reabilitare
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Identificare surse de finaţare şi

Demersuri pentru obţinere

alocări suplimentare de la

fonduri de la Episcopia Greco-

bugetul local

catolică
Alocări prin HCL de la bugetul
local

Lucrări efectuate în vederea

Licitaţie publică

reabilitării obiectivului biserică

Lucrări de reabilitare efectuate

Greco-catolică Cojocna

la obiectivul biserica Grecocatolică Cojocna

8. Înfiinţare capele

Întocmire studiu de fezabitate

Documentaţie realizată

mortuare în toate

şi proiect tehnic pentru

Caiet de sarcini, SF realizat

satele comunei

înfiintare capele mortuare în

Proiect (cu avize şi acorduri)

toate satele comunei

realizat

Depunere proiect de finanţare

Completare cerere de finanţare

prin programe guvernamentale

realizată

2010

200.000

200.000

400.000

500.000

500.000

Cereri de finanţare – depuse

9. Înfiinţare biserică
în Straja

Realizare lucrări de construcţie

Licitaţie publică

a capelelor

Lucrări de construcţii efectuate

Întocmire studiu de fezabilitate

Documentaţie realizată

şi proiect tehnic înfiinţare

Caiet de sarcini, SF realizat
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biserică în Straja

Proiect (cu avize şi acorduri)
realizat

Identificare surse de finaţare şi

Demersuri pentru obţinere

alocari suplimentare de la

fonduri la episcopie

bugetul local

Alocări prin HCL de la bugetul
local
Donaţii şi colecte publice

Lucrări efectuate în vederea

Licitaţie publică

înfiinţării biserică în Straja

Lucrări de construcţii efectuate

Întocmire studiu de fezabilitate

Documentaţie realizată

monument al

şi proiect tehnic înfiinţare

Caiet de sarcini, SF realizat

eroilor în Boju

monument al eroilor în Boju

Proiect (cu avize şi acorduri)

10. Înfiinţare

realizat
Depunere proiect de finanţare

Completare cerere de finanţare
realizată
Cereri de finanţare – depuse

Lucrări efectuate în vederea

Licitaţie publică

înfiinţării monumentului

Lucrări de construcţii efectuate

eroilor în Boju
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Direcţia strategică: Stabilirea şi reabilitarea obiectivelor sociale la nivelul comunităţii
Nr.

Obiective

Crt.

specifice

1. Identificarea

Denumirea activităţilor

Paşi de întreprins pentru

Termene de

realizarea activităţii

implementare

Bază de date realizată cu

Anchete sociale realizate

problemelor

toate cazurile sociale pe

Cazuri sociale identificate pe

sociale

categorii de populaţie şi

categorii

vârstă

Bază tehnică realizată

Posibilităţi de sprijin pentru

Grup de iniţiere alcătuit pentru

categoriile defavorizate

analizarea cazurilor

identificate

Analizare posibilităţi de sprijin

Costuri (RON)
Surse

Surse

locale

atrase

100.000

600.000

Total

Mai 2009

Mai 2009

Cereri de finanţare pentru grupuri
vulnerabile
2. Creare spaţii

Identificare spaţiu pentru

Locaţie identificată

adecvate pentru

realizare centru de îngrijire

Proiect realizat

sprijin social

pentru bătrâni

Cerere finanţare – depusă
Centru rezidenţial – realizat
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Identificare spaţiu pentru

Locaţie identificată

realizare centru de zi pentru

Proiect realizat

copii

Cerere finanţare – depusă

2011

100.000

300.000

400.000

2012

30.000

70.000

100.000

2008 - 2011

50.000

100.000

150.000

2009

10.000

90.000

100.000

Centru de zi pentru copii – realizat
3. Creearea unui

Identificarea spaţiu realizare

Locaţie identificată

centru de consiliere centru de consiliere familială

Proiect realizat

familială

Cerere finanţare – depusă
Centru – realizat

4. Amenajarea unor
spaţii de joacă

Identificare locaţii

Locaţie identificată

Realizare spaţii de joacă

Proiect – realizat

pentru copii

Cerere finanţare – depusă
Spaţiu de joacă realizat

5. Alfabetizare rromi

6. Acordarea de
burse de sprijin şi
de merit

Realizare bază de date

Bază de date realizată

persoane provenite din randul

Locaţie identificată

rromilor analfabeţi

Proiect realizat

Înfiinţarea unei clase pentru

Cerere finanţare – depusă

rromii analfabeţi

Clasă alfabetizare – realizată

Realizare bază de date cu

Bază de date- realizată

elevii care se încadrează

Cerere finanţate-depusă
Finanţare aprobată; Burse oferite
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Direcţia strategică: Cultivarea spiritului civic şi implicarea cetăţenilor
Nr.
Crt.

Obiective specifice

1. Informare şi

Denumirea

Paşi de întreprins pentru

Termene de

activităţilor

realizarea activităţii

implementare

Realizare calendar cu

Grupuri de interese identificate

comunicare

întâlniri cetăţeneşti

Grupuri vulnerabile identificate

permanentă cu

periodice

Calendar întâlniri realizat pe

cetăţenii

Costuri (RON)
Surse

Surse

locale

atrase

7.000

10.000

Total

2008

comunităţi
Organizare de adunări

Întâlniri pentru diseminarea

pentru informarea

acţiunilor APL organizate (lunar)

cetăţenilor

Sondaje de opinie, chestionare

2008 - 2011

aplicate (1 dată pe an)
Mediatizare exemple

Întâlniri intercomunitare realizate

de bună practică din

(1 pe an)

alte comunităţi

Expuneri exemple de bună

2008 - 2011

practică din alte comunităţi –
rezultate
Realizare şi amplasare

Locuri de amplasare stabilite

de panouri informative

Tipuri de informaţii stabilite
Panouri amplasate (nr. 6)

110

2008

17.000
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Informare cu scopul

Întâlniri publice pentru

creşterii spiritului

încurajarea spiritului asociativ

asociativ

Mediatizare rezultate în urma

Permanent

asocierilor
Identificarea

Consultare permanentă

Permanent

Campanie de

ONG- voluntar atras pentru

2009 - 2010

cetăţenilor în

informare în domeniul

realizare campanie informativă

gestionarea deşeurilor

protecţiei mediului

Reguli şi măsuri stabilite pe plan

potenţialului
pentru voluntariat
2. Conştientizarea

local, urmărirea respectării lor
Panouri publicitare care sa
îndemne la respectarea protecţiei
mediului (6)
Întâlniri cetăţeneşti

Comunităţi cu probleme de

pentru identificarea

depozitare a deşeurilor

necesităţilor

identificate

(containere,

Dezbateri cu cetăţenii programate

amplasare)

şi realizate
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2008 - 2013

20.000

130.000

150.000
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Întâlniri pe comunităţi

Întâlniri cetăţeneşti realizate

cu cetăţenii şi realizare

pentru identificarea necesităţilor

plan de acţiune spre
soluţionarea
problemelor

112

2008 - 2009
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Direcţia strategică: Mediatizarea şi promovarea comunei Cojocna
Nr.

Obiective

Crt.

specifice

1. Mediatizarea

Denumirea activităţilor

Paşi de întreprins pentru

Termene de

realizarea activităţii

implementare

Realizare pagină web a

Primărie conectată la internet

comunei prin

comunei Cojocna

Pagina WEB realizată

mijloace

Realizare expoziţie web cu

Contractare serviciu specializat

moderne

meşteri populari

Expoziţie web realizată.

Promovare în mass-media a

Interviuri publicitare în presa

comunei Cojocna

locală şi naţională

2008 - 2013

Realizare pliante de

Format pliante alcătuit

2008 - 2013

potenţialului

promovare a potenţialului

Contactare serviciu tipografic

turistic

turistic al comunei

Pliante realizate

2. Mediatizarea

Profil turistic publicat în pagina

punctelor de atracţie

web

turistică

113

Surse

Surse

locale

atrase

Total

Decembrie 2008

1.000

1.000

2008

1.000

1.000

Anual

1.000/an

6.000

5.500

5.500

Pliante distribuite
Prezentare pe pagina web a

Costuri (RON)

2008
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Capacitarea unui post TV

Identificare posturi TV

pentru realizarea de

Invitaţii adresate posturi TV

reportaje locale

Negociere condiţii realizare
reportaj
Reportaj realizat

114

2008 - 2013

10.000

10.000
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3.3.5.5 Seminarul implementării 2008 – 2009
Direcţia strategică: Modernizarea, reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurilor
Nr.

Obiective

Denumirea

Paşi de întreprins pentru

Termene de

Crt.

specifice

activităţilor

realizarea activităţii

implementare

1. Înfiinţarea reţelei

Întocmire studiu

Documentaţie realizată

de canalizare în

fezabilitate şi proiect

Caiet de sarcini, SF realizat

satele comunei

înfiinţare reţea de

Proiect (cu avize şi acorduri)

canalizare în Cojocna

realizat

Depunere proiect de

Cerere de finanţare

Costuri (RON)
Surse

Surse

Proprii

Externe

Total

2009

7.000.000

7.000.000

2009

5.000.000

5.000.000

finanţare înfiinţare reţea completată
de canalizare în

Cerere de finanţare depusă

Cojocna
Lucrări de înfiinţare

Licitaţie publică

reţea de canalizare în

Lucrări efectuate în teren

Cojocna
Întocmire studiu

Documentaţie realizată

fezabilitate şi proiect

Caiet de sarcini, SF realizat

înfiinţare reţea de

Proiect (cu avize şi acorduri)

canalizare în Cara

realizat
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Depunere proiect de

Cerere de finanţare

finanţare înfiinţare reţea completată
de canalizare în Cara

Cerere de finanţare depusă

Lucrări de înfiinţare

Licitaţie publică

reţea de canalizare în

Lucrări efectuate în teren

Cara
2. Reabilitare DJ 161 Efectuarea demersurilor

Adresa către consiliul

A Apahida – Iuriu

pentru realizarea

judeţean care să evidenţieze

de Câmpie

proiectului de

starea proastă a drumului

2009

1.000.000

1.000.000

8.000.000

8.500.000

reabilitare
Obţinerea finanţării

Finanţare din partea
consiliului judeţean alocată

Lucrări de reabilitare

Lucrări de reabilitare

DJ 161 A

efectuate în teren de către
Regia de Drumuri Judeţene

3. Înfiinţare drumuri
care leagă

Întocmire studiu de

Documentaţie depusă

fezabilitate

Caiet de sarcini realizat

Cojocna de Straja
şi Boju Cătun

SF elaborat
Identificare surse de

Bănci contactate pentru

finanţare

împrumut
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2009

500.000
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Depunere proiect de

Cerere de finanţare

finanţare

completată
Dosar de finanţare depus

Elaborare proiect tehnic

Tronsoane identificate
Măsurători efectuate
Proiect elaborat
Avize şi acorduri obţinute

Realizare lucrare

Şanţuri realizate
Podeţe, rigole aşezate
Fundaţie realizată
Asfaltare DC pe 12 km

117
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Direcţia strategică: Dezvoltarea mediului de afaceri
Nr.
Crt.

Obiective specifice

1. Atragerea

Activităţi de realizat

Paşi de întreprins pentru

Termene de

realizarea activităţii

implementare

Promovarea facilităţilor

Implicarea APL

investitorilor în

pentru investitori în

Mediatizarea acţiunii

industrie, care să

vederea înfinţării de

Atragerea de investitori

valorifice resursele

I.M.M.-uri

locale

Instruirea celor

Organizarea de cursuri de

interesaţi

instruire

Mediatizarea

Distribuirea de materiale

programelor privind

informative

Costuri (RON)
Surse

Alte

Locale

Surse

Total

2008 - 2013

2.000

2.000

2008 - 2009

2.000

3.000

5.000

2008 - 2009

2.000

3.000

5.000

facilitarea creării de
locuri de muncă
2. Dezvoltarea

Identificarea

Bază de date cu persoanele

turismului şi

gospodăriilor care pot

care sunt interesate

agroturismului

practica agroturismul

Parteneriate cu ONG – uri

Organizarea de cursuri

sau firme specializate în

de manageri în turism

turism

Identificarea

Includerea în circuitul turistic
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obiectivelor cu caracter

a obiectivelor turistice

turistic

identificate

Identificare trasee sau

Stabilirea zonelor de atracţie

zone de atracţie

turistică

turistică

Atragerea de turişti străini

Înfiinţarea de pensiuni

Realizarea unui centru de

agroturistice

informare turistică
Identificarea
intreprinzătorilor interesaţi
Acordarea de facilităţi din
partea APL
Realizarea proiectelor de
finanţare

119
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Direcţia strategică: Construirea, modernizarea şi dotarea clădirilor publice
Nr.

Obiective

Crt.

specifice

1. Reabilitare

Denumirea activităţilor

Paşi de întreprins pentru

Termene de

realizarea activităţii

implementare

Întocmire studiu de fezabilitate

Documentaţie realizată

cămine culturale

şi proiect tehnic pentru

Caiet de sarcini, SF realizat

în Cara, Boju,

reabilitare cămin cultural în

Proiect (cu avize şi acorduri)

Iuriu de Câmpie

Cara

realizat

Depunere proiecte de finanţare

Completare cerere de finanţare

Costuri (RON)
Surse

Surse

Total

proprii

externe

2008

200.000

600.000

800.000

2009

100.000

500.000

600.000

realizată
Cereri de finanţare – depuse
Lucrări efectuate în vederea

Geamuri şi uşi înlocuite

reabilitării obiectivului cămin

Acoperiş refăcut

cultural în satul Cara

Grupuri sanitare renovate
Încăperi zugrăvite

Întocmire studiu de fezabitate

Documentaţie realizată

şi proiect tehnic pentru

Caiet de sarcini, SF realizat

reabilitare cămin cultural în

Proiect (cu avize şi acorduri)

Boju

realizat
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Depunere proiecte de finanţare

Completare cerere de finanţare
realizată
Cereri de finanţare – depuse

Lucrări efectuate în vederea

Geamuri şi uşi înlocuite

reabilitării obiectivului cămin

Acoperiş refăcut

cultural în satul Boju

Ggrupuri sanitare renovate
Încăperi zugrăvite

Întocmire studiu de fezabilitate

Documentaţie realizată

şi proiect tehnic pentru

Caiet de sarcini, SF realizat

reabilitare cămin cultural în

Proiect (cu avize si acorduri)

Iuriu de Câmpie

realizat

Depunere proiect de finanţare

Completare cerere de finanţare

2009

100.000

2009

250.000

300.000

400.000

realizată
Cereri de finanţare – depuse

2. Modernizare
grădiniţe - Cara,

Lucrări efectuate în vederea

Geamuri şi uşi înlocuite

reabilitării obiectivului cămin

Acoperiş refăcut

cultural în satul Iuriu de

Grupuri sanitare renovate

Câmpie

Încăperi zugrăvite

Facilităţi pentru atragerea

Stabilirea facilităţilor ce pot fi

cadrelor didactice calificate

oferite

121

250.000
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Cojocna

Aprobare HCL
Achiziţionare centrală termică

Realizare plan modernizare

şi logistică corespunzătoare

Achiziţionare centrală termică

pentru gradiniţa din Cara

Achiziţionare logistică
corespunzătoare

Reabilitare clădire grădiniţă

Realizare plan modernizare

Cara

Efectuarea lucrărilor de
reabilitare

Facilităţi pentru atragerea

Stabilirea facilităţilor ce pot fi

cadrelor didactice calificate

oferite

2009

250.000

250.000

Aprobare HCL.
Achiziţionare centrală termică

Realizare plan modernizare

şi logistică corespunzătoare

Achiziţionare centrală termică

pentru grădiniţa din Cojocna

Achiziţionare logistică
corespunzătoare

Reabilitare clădire grădiniţă

Realizare plan modernizare

Cojocna

Efectuarea lucrărilor de
reabilitare

3. Înfiinţare
grădiniţă - Straja

Identificare locaţie şi fonduri

Analizarea terenurilor propuse

necesare ce pot fi atrase

şi alegerea soluţiei optime

122

2009

1.200.000 1.200.000
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Alegerea soluţiei optime de
finanţare
Întocmirea documentaţiilor
necesare finaţării

4. Modernizare
şcoli - Cojocna,

Realizare lucrări de construcţie

Licitaţie publică

şi dotare a clădirii

Lucrări efectuate în teren

Întocmire proiect tehnic pentru

Documentaţie realizată

modernizare şcoală Cojocna

Caiet de sarcini, Proiect (cu

Cara

2008

1.000.000 1.000.000

avize şi acorduri) realizat
Realizare lucrări de reabilitare

Realizare plan modernizare

clădire

Efectuarea lucrărilor de
reabilitare

Dotarea şcolii cu mobilier şi

Logistică şi mobilier

aparatura audio şi video

achiziţionat

modernă

Aparatură audio şi video
necesară studiului achiziţionată

Întocmire proiect tehnic pentru

Documentaţie realizată

modernizare şcoală Cara

Caiet de sarcini, Proiect (cu
avize şi acorduri) realizat
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2008

100.000

300.000

400.000
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Realizare lucrări de reabilitare

Realizare plan modernizare

clădire

Efectuarea lucrărilor de
reabilitare

Dotarea şcolii din Cara cu

Logistică şi mobilier

mobilier aparatură video şi

achiziţionat

audio modernă

Aparatură audio şi video
necesară studiului achiziţionată

124
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Direcţia strategică: Stabilirea şi reabilitarea obiectivelor sociale la nivelul comunităţii
Nr.

Obiective

Crt.

specifice

1. Identificarea

Denumirea activităţilor

Paşi de întreprins pentru

Termene de

realizarea activităţii

implementare

Bază de date realizată cu

Anchete sociale realizate

problemelor

toate cazurile sociale pe

Cazuri sociale identificate pe

sociale

categorii de populaţie şi

categorii

vârstă

Bază tehnică realizată

Posibilităţi de sprijin pentru

Grup de iniţiere alcătuit pentru

categoriile defavorizate

analizarea cazurilor

identificate

Analizare posibilităţi de sprijin
Cereri de finanţare pentru grupuri
vulnerabile
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Mai 2009

Mai 2009

Costuri (RON)
Surse

Surse

locale

atrase

Total
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Direcţia strategică: Cultivarea spiritului civic şi implicarea cetăţenilor
Nr.
Crt.

Obiective specifice

1. Informare şi

Denumirea

Paşi de întreprins pentru

Termene de

activităţilor

realizarea activităţii

implementare

Realizare calendar cu

Grupuri de interese identificate

comunicare

întâlniri cetăţeneşti

Grupuri vulnerabile identificate

permanentă cu

periodice

Calendar întâlniri realizat pe

cetăţenii

2008

comunităţi
Organizare de adunări

Întâlniri pentru diseminarea

pentru informarea

acţiunilor APL organizate (lunar)

cetăţenilor

Sondaje de opinie, chestionare

2008 - 2011

aplicate (1 dată pe an)
Mediatizare exemple

Întâlniri intercomunitare realizate

de bună practică din

(1 pe an)

alte comunităţi

Expuneri exemple de bună

2008 - 2011

practică din alte comunităţi –
rezultate
Realizare şi amplasare

Locuri de amplasare stabilite

de panouri informative

Tipuri de informaţii stabilite
Panouri amplasate (nr. 6)
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2008

Costuri (RON)
Surse

Surse

locale

atrase

Total
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Informare cu scopul

Întâlniri publice pentru

creşterii spiritului

încurajarea spiritului asociativ

asociativ

Mediatizare rezultate în urma

Permanent

asocierilor
Identificarea

Consultare permanentă

potenţialului
pentru voluntariat

127

Permanent
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Direcţia strategică: Mediatizarea şi promovarea comunei Cojocna
Nr.

Obiective

Crt.

specifice

1. Mediatizarea

Denumirea activităţilor

Paşi de întreprins pentru

Termene de

realizarea activităţii

implementare

Realizare pagină web a

Primărie conectată la internet

comunei prin

comunei Cojocna

Pagina WEB realizată

mijloace

Realizare expoziţie web cu

Contractare serviciu specializat

moderne

meşteri populari

Expoziţie web realizată

Promovare în mass-media a

Interviuri publicitare în presa

comunei Cojocna

locală şi naţională

128

Costuri (RON)
Surse

Surse

locale

atrase

Total

Decembrie 2008

3.000

3.000

2008

1.000

1.000

Anual

1.000/an

6.000

2008 - 2013
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3.3.5.6 Analiza factorilor de decizie
Importanţa lui
Care sunt

pentru

Care sunt

Ce facem pentru a

Ce se va întâmpla dacă

În ce mod ne

aşteptările

succesul

Factorul de

aşteptările

îndeplinii aşteptările

aşteptările acestuia nu

influenţează

noastre faţă de

proiectului

decizie

factorului de

factorului de decizie?

sunt îndeplinite?

factorul de

factorul de

1 - puţin

decizie?

decizie

important

analizat?

2 - important

decizie?

3 - foarte
important
Solicitarea corectării
Realizarea
Planului Strategic
Administraţia

de Dezvoltare

Publică Locală
APL

Dezvoltarea
durabilă a
localităţii

Respectarea strategiei

strategiei elaborate
În mod esenţial

elaborate
Oferirea de informaţii

Intervenţie/ participare

fără contribuţia

la corectare strategiei

financiară a

Susţinere

acesteia nu se pot

financiară

periodice despre stadiul
acţiunii
Implicare activă

Transparenţă

Suspendarea sprijinului

îndeplini

financiar până la

obiectivele

soluţionarea problemei

129

Cooperare

3

Plan Strategic de Dezvoltare Socio-Economică
Comuna Cojocna – Judeţul Cluj

Contribuţia

Agenţi
Economici

Promovarea

Nu va participa din

imaginii firmei

punct de vedere

Accesarea de
fonduri, finanţări
O mai bună
colaborare cu

Informări despre
proiecte, programe de
finanţare
Cooperare în realizarea
proiectelor publicitate

autorităţile

financiar
Nu se va implica
Va pune în pericol
realizarea unuia/mai
multor proiecte

financiară a
acestora
influenţează
amploarea
acţiunilor
Neimplicarea
acestui factor de
decizie poate duce

Cooperare
Să îşi folosească
resursele în

3

sprijinul
realizării
obiectivelor

la pierderea mai
multor proiecte

Organizaţii
nonguvername
ntale - ONG

Promovarea

Armonizare interese

Neimplicare în

obiectivelor

ONG – comunitate

accesarea unor finanţări

acestora

Indirect

O bună
colaborare

specifice
Suport tehnic şi

Sprijin pentru

Riscul nerealizării

uman în

activităţile

impactului dorit asupra

realizarea

desfăşurate

unor grupuri ţintă

obiectivelor

specifice

specifice

130

2
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O bună
Biserica

convieţuire a
oamenilor

Solicitarea sprijinului
ori de câte ori e necesar
Implicare activă

Nu ne va ajuta în

La nivelul

dezvoltarea spiritului

mentalităţi

civic al cetăţeanului

grupului ţintă

O bună
implicare în
viaţa

3

comunităţii
Implicare activă
în dezvoltarea
imaginii

Să promoveze şi

comunei

să educe tinerii în
Instituţii de
învăţământ

spiritul
competiţiei şi al
implicării în viaţa

În mod esenţial
Comunicare şi

Generaţia tânără

informare permanentă

neimplicată

societăţii civile

Conştientizarea
Implicarea acestui

şi implicarea

factor conduce la

directă a

reuşită

tinerilor,
beneficiari
direcţi ai
dezvoltării
durabile

131

3
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Ne îndeplinim strategia

Mass Media

Să se realizeze o

mediatizând fiecare

Riscul unei imagini

În mod esenţial

campanie

acţiune pe care o

deformate a procesului

deoarece el este

transparentă,

desfăşuram

de dezvoltare durabilă

cel care

amplă şi realistă,

influenţează în

pe termen lung cu

Facem publice

Neimplicare activă a

modul cel mai

rezultate

planurile strategice

grupurilor ţintă, datorată

sigur şi amplu

lipsei comunicării.

grupul ţintă

cuantificabile

O colaborare
fructuoasă

3

Dovedim transparenţă
Implicare
Acordare de
Informare

Consiliul

Dezvoltarea

Judeţean Cluj

durabilă a zonei

Consultare permanentă
Solicitarea sprijinului
pentru proiecte locale

avize, aprobări

Întârzieri în realizarea
unor proiecte
Depăşirea termenului
propus în realizarea
obiectivelor

Cerere permanentă în

Implicare
Direct

financiară
Lobby pe lângă
celelalte
instituţii

mediatizarea zonei
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Instituţia
Prefectului
Cluj

Dezvoltarea

Consultare si informare

durabilă a zonei

permanentă

Agenţia
pentru

Ocuparea forţei

Ocuparea

de muncă

Forţei de

Solidaritate
Socială şi a
Familiei
Direcţia
Judeţeană de
Cultură

Indirect

promovarea

2

zonei

Îngreunarea procesului
Consultare

de ocupare a forţei de

Transparenţă;
Indirect

muncă disponibile

Furnizare de

2

informaţii

Accesare fonduri

Muncă
Muncă şi

Susţinere insuficientă

Informare

Naţională

Direcţia de

Susţinerea şi

Extinderea şi
susţinerea

Promovare proiecte de

permanentă a

interes social

Sprijin
Neimplicare

Direct
Cooperare

serviciilor sociale
Organizarea

Respectarea planului

manifestărilor şi

strategic elaborat

evenimentelor
culturale

Implicare activă

Apele

Îndeplinirea

Colaborare

Romane

standardelor de

2

Sprijin
Neimplicare

Indirect

2
Colaborare

Va pune în pericol
realizarea unor proiecte
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mediu

Implicare

.

Implicare in
rezolvarea
problemelor
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CAPITOLUL IV
IMPLEMENTARE
Necesităţi locale pentru care s-au identificat surse de finanţare
Direcţia

Obiectiv de realizat

Strategică

Necesar

Potenţiale surse de

fonduri (RON)

finanţare

7.000.000

FEADR – Măsura 322 –

Înfiinţarea reţelei de
canalizare în Cojocna

proiect integrat

Înfiinţarea reţelei de

5.000.000

canalizare în Cara

FEADR – Măsura 322 –
proiect integrat (A.D.I.
Căianu - Cojocna)

Înfiinţare reţea de apă

3.000.000

în Cara

FEADR – Măsura 322 –
proiect integrat (A.D.I.
Căianu - Cojocna)

Modernizarea,

Înfiinţarea reţelei de

5.000.000

reabilitarea şi

canalizare în Iuriu de

proiect integrat (A.D.I.

dezvoltarea

Campie

Ceanu Mare - Cojocna)

infrastructurilor Înfiinţare reţea de apă

3.000.000

în Iuriu de Câmpie

FEADR – Măsura 322 –

FEADR – Măsura 322 –
proiect integrat (A.D.I.
Ceanu Mare - Cojocna)

Asfaltare străzi în

6.000.000

Cojocna

FEADR – Măsura 322 –
proiect integrat

Înfiinţare drumuri

8.000.000

care leagă Cojocna

FEADR – Măsura 322 –
proiect integrat

de Straja şi Boju
Cătun
Identificarea
Dezvoltarea

gospodăriilor care pot

mediului de

practica agroturismul

afaceri

şi organizarea de

5.000

Fonduri ANT şi
Consiliul Local Cojocna

cursuri de calificare
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în turism.
Reabilitare cămin

600.000

cultural în Cara
Construirea,

Reabilitare Cămin

modernizarea şi

Cultural Iuriu de

dotarea

Câmpie

clădirilor

Înfiinţare sală de

publice

sport

Consiliul Local Cojocna
şi fonduri europene

400.000

Consiliul Local Cojocna
şi fonduri europene

1.800.000

Consiliul Local Cojocna
şi FEADR – Măsura 322

Înfiinţare grădiniţă -

1.200.000

FEADR – Măsura 322

Straja
Stabilirea şi

Amenajarea unor

reabilitarea

spaţii de joacă pentru

obiectivelor

copii

sociale la nivelul

Alfabetizare rromi

150.000

Consiliul Local Cojocna
şi FEADR – Măsura 322

1.000.000

Phare 2006

comunităţii
Mediatizarea şi

Realizare pagină web

promovarea

a comunei Cojocna

3.000

Consiliul Local Cojocna

comunei
Cojocna
Necesităţi pentru care nu s-au identificat resurse până în acest moment
Necesitate identificată

Paşi ce pot fi realizaţi de comunitate

Modernizare şi extindere reţea de apă în

Demersuri – Consiliul Judeţean

Cojocna

Identificare fonduri U.E.

Realizarea alimentarii cu apă – sat Boju

Demersuri - Consiliul Judeţean
Identificare fonduri U.E.

Reabilitare DJ 161A Apahida – Iuriu de

Demersuri – Consiliul Judeţean

Câmpie
Modernizare străzi în Straja, Iuriu de

Identificare tronsoane care necesită a fi

Câmpie şi Boju Cătun

modernizate
Identificare soluţii pentru finanţare

Asfaltare drumuri comunale DC 76

Demersuri Consiliul Judeţean

Cojocna Boju şi DC 80, DJ 161A - Cara

Identificare sursă de finanţare pentru DJ
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161A - Cara
Construire şi reabilitare poduri şi podeţe în Demersuri la RAADPP Cluj
toată comuna

Identificare sursă de finanţare

Modernizare grădiniţe - Cara, Cojocna

Demersuri pentru obţinere de fonduri de
la Ministerul Învăţămantului
Alocări de la bugetul local

Înfiinţare capele mortuare în toate satele

Identificare surse de finantare

comunei

Alocări de la bugetul local

Înfiinţare monument al eroilor în Boju

Locaţie identificată
Identificre sursa de finanţare

Înfiinţare centru de îngrijire pentru bătrâni

Locaţie identificată
Identificare sursă de finanţare
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CAPITOLUL V
PARTENERIAT
5.1 Parteneriate existente
Primăria Cojocna are în desfăşurare, la momentul elaborării Planului Strategic
de Dezvoltare Socio-Economică, o serie de parteneriate pentru diverse acţiuni de sprijin
comunitar şi dezvoltare a capacităţii administrative. Organizaţiile partenere sunt:
-

Fundaţia pentru iniţiative comunitare Cojocna

-

Fundaţia Wassdas

-

Consiliul Judeţean Cluj

-

Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud

-

Primăria Municipiului Dej

-

Primăria Beclean

-

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Câmpia Transilvaniei”, formată
din 10 comune, în care comuna Cojocna are statut de membru fondator.

5.2 Oportunităţi noi de parteneriat
Primăria Cojocna prezintă o atitudine deschisă şi cooperantă pentru identificarea
de noi oportunităţi de parteneriat cu diverse organizaţii pentru realizarea unor proiecte
comune, în vederea îmbunătăţirii comunicării cu cetăţenii comunei, a identificării unor
surse de finanţare pentru proiecte comune de infrastructură, a organizării unor
evenimente de interes local, precum şi de creare a mijloacelor de dezvoltare comunitară,
de valorificare şi de promovare a potenţialului turistic ridicat al comunei.
Realizarea unor proiecte de infrastructură este posibilă prin asocierea cu comune
învecinate, în vederea înfiinţări unor Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară, pentru
realizarea în comun a unor proiecte de infrastructură, cum ar fi: reţele de alimentare cu
apă, reţele de canalizare sau drumuri de legătură între localităţi ale comunelor din
asociaţie.
Comunele învecinate cu care există posibilitatea constituirii unor Asociaţii de
Dezvoltare Intercomunitară sunt Căianu, Ceanu Mare şi Suatu.
În parteneriat cu comuna Căianu se poate realiza drumul de legătură dintre cele
două comune. Cu comuna Suatu se poate realiza un drum de legătură, iar cu comuna
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Ceanu Mare se poate realiza în comun o reţea de alimentare cu apă şi canalizare, proiect
avantajos pentru introducerea reţelei de apă şi canalizare în localitatea Iuriu de Câmpie.
De asemenea, pentru realizarea unor evenimente de interes local şi a creşterii
gradului de implicare a administraţiei în relaţia cu cetăţenii pot fi realizate parteneriate
cu diverse ONG-uri care să sprijine administraţia locală în demersurile ei de apropiere
de cetăţean şi de dezvoltare a spiritului civic al cetăţenilor.
Comunitatea rromă, având un mare număr de reprezentanţi, cu precădere în
localitatea Cojocna, este un segment al populaţiei care necesită o atenţie specială,
datorită, în principal, condiţiilor specifice de viaţă. Agenţia Naţională pentru Romi
poate deveni un partener solid în vederea realizării şi implementării unor programe de
dezvoltare a infrastructurii zonelor locuite de rromi.
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CAPITOLUL VI
GHID LEGISLATIV
6.1

Legislaţie

generală

privind

gestionarea

asistenţei

comunitare

nerambursabile
-

H.G. nr. 497 din 01/04/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru
coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale

-

H.G. nr. 1179 din 29/07/2004 pentru modificarea şi completarea Hotărârii
Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru
coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale

-

H.G. nr. 2001 din 16/11/2004 pentru modificarea art. 18 din Hotărârea
Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru
coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale

-

H.G. nr. 128 din 29/01/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea,
implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale

-

H.G. nr. 577 din 13/06/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea,
implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale

-

Legea nr. 315 din 28/06/2004 privind dezvoltarea regională în România
H.G. nr. 1115 din 15/07/2004 privind elaborarea în parteneriat a Planului
National de Dezvoltare

-

H.G. nr. 1200 din 29/07/2004 pentru constituirea, organizarea si funcţionarea
Comitetului naţional de coordonare a procesului de pregătire pentru
gestionarea instrumentelor structurale

-

H.G. nr. 386 din 25/04/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Economiei şi Finanţelor

-

H.G. nr. 759 din 11/07/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
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6.2 Legislaţie în domeniul achiziţiilor publice
-

O.U.G. nr. 34 din 19/04/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii

-

Legea nr. 337 din 17/07/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii

-

Legea nr. 128 din 05/05/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii

-

H.G. nr. 925 din 19/07/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la tribuirea contractelor de achiziţie publică din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii

-

H.G. nr. 1337 din 27/09/2006 privind completarea Hotărârii Guvernului nr.
925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune
de servicii

-

H.G. nr. 71 din 24/01/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii

-

Ordinul ANRMAP nr. 155 din 02/10/2006 privind aprobarea Ghidului
pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică

-

Ordinul ANRMAP nr. 183 din 03/11/2006 privind aplicarea dispoziţiilor
referitoare la contractul de publicitate media
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-

H.G. nr. 1660 din 22/11/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin
mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

-

H.G. nr. 525 din 30/05/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii
Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

-

H.G. nr. 782 din 14 iunie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a
Contestaţiilor

-

O.U.G. nr. 74 din 29/06/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

-

Legea nr. 111 din 27/04/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 74/2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice

-

O.U.G. nr. 30 din 12/04/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie
publică
Legea nr. 228 din 04/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică

-

H.G. nr. 942 din 19/07/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare
a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achiziţie publică

-

Ordinul M.F.P nr. 175 din 05/02/2007 pentru aprobarea Manualului
operaţional pentru activitatea de observare si verificare a atribuirii
contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări
publice si a contractelor de concesiune de servicii - modelul si conţinutul
formularelor si documentelor utilizate

6.3 Legislaţie în domeniul ajutorului de stat
-

O.U.G. nr. 117 din 21/12/2006 privind procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat
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-

Legea nr. 137 din 17/05/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul
ajutorului de stat

-

H.G. nr. 1164 din 26/09/2007 privind acordarea de ajutoare de minimis
pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor

6.4 Legislaţie în domeniul finanţelor publice
-

Legea nr. 500 din 11/07/2002 privind finanţele publice

-

Legea nr. 314 din 08/07/2003 pentru modificarea art. 15 din Legea nr.
500/2002 privind finanţele publice

-

H.G. nr. 1865 din 21/12/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind
competenţele de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice ale
obiectivelor de investiţii noi

-

Legea nr. 96 din 21/04/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor –
modifică art. 61 din Legea 500/2002

-

Legea nr. 273 din 29/06/2006 privind finanţele publice locale

-

H.G. nr. 1213 din 06/09/2006 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare
a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice şi private

6.5 Legislaţie privind cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei
comunitare nerambursabile alocate României
-

O.G. nr. 29 din 31/01/2007 privind modul de alocare a instrumentelor
structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat,
inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate
în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenţă

-

Legea nr. 249 din 12/07/2007 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a
prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din
Fondul naţional de dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în
gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenţă

-

Ordin MEF nr. 911 din 10/08/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind modul
de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării
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alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare, în
bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi
utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 249/2007
6.6 Legislaţie privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare
-

O.G. nr. 79 din 28/08/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor
comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate
necorespunzător

-

Legea nr. 529 din 11/12/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a
fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

-

O.G. nr. 94 din 26/08/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

-

O.G. nr. 53 din 25/08/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în
domeniul bugetar şi al contabilităţii publice

-

O.G. nr. 12 din 31/01/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei
Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor
comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate
necorespunzător

-

Legea nr. 205 din 02/07/2007 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.
12/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a
fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător

-

H.G. nr. 1510 din 18/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi
recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare
aferente utilizate necorespunzător

-

H.G. nr. 2396 din 21/12/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind
controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de
cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.510/2003

-

H.G. nr. 1358 din 27/09/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind
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controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de
cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.510/2003
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CAPITOLUL VII
ABREVIERI. GLOSAR TERMENI
APL

- Administraţia Publică Locală

CL

- Consiliul Local

CO

- Comitetul Organizaţional

OUG

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României

HG

- Hotărâre de Guvern

HCL

- Hotărâre a Consiliului Local

CDSE

- Comitetul de Dezvoltare Strategică Socio-Economică

DC

- Drum Comunal

DJ

- Drum Judeţean

DN

- Drum Naţional

PND

- Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013

CSNR

- Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007 - 2013

PNDR

- Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală

FEADR

- Fondul European pentru Agricultură Dezvoltare Rurală

FEP

- Fondul European pentru Pescuit

FSE

- Fondul Social European

FEDR

- Fondul European de Dezvoltare Regională

SAPARD

- Special Accesssion Programme for Agriculture and Rural
Development: este unul din trei instrumente ale Uniunii
Europene, pentru a sprijini pregătirile de aderare ale ţărilor din
Europa Centrală şi în din Europa de Est. Acest program se
concentrează în mod special pe domeniul agriculturii.

ISPA

- Instrumentul pentru Politici Structurale de Pre-Aderare

PHARE

- Pologne et Hongrie - Aide á Restructuration Economique:
este un program lansat de Comunitatea Europeană în 1990,
având ca destinaţie Polonia şi Ungaria. Ulterior el s-a extins şi
la celelalte state din Europa Centrală şi de Est candidate la
aderarea la UE, devenind principalul instrument de asistenţă
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financiară şi tehnică oferit de UE pentru restructurarea
economiilor acestor ţări şi crearea infrastructurii necesare
aderării la Uniunea Europeană.
APIA

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

APDRP

- Agenţia pentru Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit

CRPDRP

- Centrul Regional pentru Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit

OJPDRP

- Oficiul Judeţean pentru Plăţi Dezvoltare Rurală şi Pescuit

IMM

- Intreprinderi Mici şi Mijlocii

ONG

- Organizaţie Non-Guvernamentală

SF

- Studiu de fezabilitate

PT

- Proiect Tehnic

PUG

- Plan Urbanistic General

PUZ

- Plan Urbanistic Zonal

PUD

- Plan Urbanistic de Detaliu

CU

- Certificat de Urbanism

AC

- Autorizaţie de Construcţie

PSI

- Prevenirea şi Stingerea Incendiilor

SWOT

- Puncte tari, Puncte Slabe, Oportunităţi şi Ameninţări

Măsura

- mijlocul prin care se implementează o prioritate, asigurând
cadrul co-finanţării proiectelor. Unei măsuri i se alocă o
contribuţie din partea Comunităţii Europene şi a României
precum şi un set de obiective specifice (prezentate în Fişa
tehnică a măsurii).

Submăsura

- reprezintă componenta unei măsuri care are la rândul ei
obiective specifice; precizează clar detaliile specifice fiecărui
tip de investiţie în parte.

Spaţiul rural

- reprezintă spaţiul administrativ din România definit conform
legislaţiei naţionale în vigoare.

Criterii de

- condiţii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de către

eligibilitate

potenţialul beneficiar la întocmirea proiectului pentru a putea
fi selectat în vederea acordării fondurilor nerambursabile
SAPARD sau FEADR. Criteriile de eligibilitate generale ale
măsurii şi cele specifice ale submăsurilor sunt menţionate în
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Fişa tehnică disponibilă ca Anexă la Ghidul Solicitantului.
Cheltuieli

- cheltuieli care pot fi co-finanţate prin Programul SAPARD,

eligibile

prin FEADR sau FEP. Pentru a fi considerate eligibile în
contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească
următoarele condiţii:
·

să fie necesare pentru desfăşurarea proiectului, să fie

prevăzute în cadrul contractului de finanţare şi să fie în
conformitate cu principiile unui management financiar solid;
·

să fie efectiv realizate pe perioada execuţiei proiectului

şi să respecte prevederile din Contractul de finanţare, cu
excepţia studiilor de fezabilitate şi a studiilor conexe (studii
tehnice, economice, plan de afaceri, avize, autorizaţii,
acorduri, taxe legale aferente acestora) a căror cheltuială poate
fi făcută înainte de semnarea contractului de finanţare dar
după emiterea Deciziei Comisiei Europene prin care se va
acorda managementul fondurilor SAPARD pentru România.
·

să figureze în registrele contabile ale beneficiarului, să

fie identificabile şi verificabile şi să fie susţinute de originalele
actelor de plată justificative.
Beneficiar

- persoană juridică/persoană fizică autorizată care a realizat un
proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de finanţare
cu APDRP pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR.

Potenţial

- persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă

beneficiar

(care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin FEADR) pentru
accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un
contract de finanţare cu APDRP.

Contribuţia

- fonduri nerambursabile alocate beneficiarilor Programului

publică

după contractarea proiectului şi după realizarea primelor
investiţii; este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene
(75%) şi a Guvernului României (25%) şi acoperă 50% din
valoarea totală eligibilă a proiectului.

Contribuţia

- o sumă de bani care reprezintă implicarea financiară

privată

obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi
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pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului
proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit
procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii,
variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de
tipul investiţiei propuse spre finanţare.
Valoarea

- reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau

eligibilă a

lucrări care se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile

proiectului

precizată în Ghidul Solicitantului şi care pot fi decontate prin
FEADR; procentul de cofinanţare publică şi privată se
calculează prin raportare la valoarea eligibilă a proiectului.

Valoarea

- reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau

neeligibilă a

lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile

proiectului

precizată în Ghidul Solicitantului şi, ca atare, nu pot fi
decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate
în calcul pentru stabilirea procentului de cofinanţare publică;
cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de
către beneficiarul proiectului.

Valoarea totală

- suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri,

a proiectului

servicii şi/sau lucrări.
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CAPITOLUL VIII
ANEXE
ANEXA 1 – Rezultatele cercetării efectuate la nivelul comunei Cojocna prin
intermediul chestionarelor
1. Repartizarea cetăţenilor pe categorii sociale
În care dintre următoarele categorii sociale vă regăsiţi?

Alta 6%

Patron 3,60%

Elev/Student 3,60%
Salariat 23,80%

Beneficiar ajutor
social 8,30%

Agricultor 10,90%
Pensionar 38,40%
Somer 5,30%

2. Structura comunităţii după numărul de membri ai familiei
Câţi membri are familia/gospodăria dumneavoastră?

M ai mult de 7
3%

M ai mult de 10
3%

Unul
13,60%

M ai mult de 5
12,30%
Doi
24,20%

M ai mult de trei
26,80%
Trei
17,20%
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3. Nivelul studiilor populaţiei
Care este nivelul studiilor dumneavoastră?

Universitare
2,30%

Postliceale
2,30%

NS/NR
1,70%

Liceale
9,90%
Primare
25,80%
Scoală
profesională
19,20%
Gimnaziale
38,70%

4. Situaţia veniturilor populaţiei
Care este situaţia dumneavoastră în ceea ce priveşte veniturile?
Foarte bună
3,60%
NS/NR 7%
Bună 7,90%

Proastă 34,40%

Foarte proastă
47%
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5. Interacţiunea dintre populaţie şi administraţia locală
Aţi solicitat, în ultimii 2 ani, sprijinul administraţiei locale în vreo
problemă?

DA 37,40%

NU 58,60%
NS/NR 4%

6. Frecvenţa solicitării sprijinului autorităţilor locale
Frecvenţa solicitării sprijinului autorităţilor locale.

O dată 19,81%

De două ori 7,54%

De mai multe ori
72,65%
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7. Reacţia administraţiei publice locale
S ituaţia reclamată a fost rezolvată?

DA 26,42%

NS/NR 1,88%

NU 42,45%

Parţial 29,25%

8. Gradul de satisfacţie asupra nivelului implicării autorităţilor locale în
problemele comunei
S unteţi mulţumit(ă) de implicarea autorităţilor locale în problemele comunei?

Foarte mulţumit
18,50%
NS/NR
2,70%
Deloc mulţumit
9,50%

M ulţumit
41%
Nu prea mulţumit
28,30%
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9. Viziunea asupra implicării autorităţilor în rezolvarea problemelor comunei
Cine credeţi că trebuie să se implice în rezolvarea problemelor comunei?

Consilierii
29,10%

Funcţionarii
primăriei
4,30%
Preotul
0,70%

Primarul
28,50%

Cetăţenii
7,60%
Instituţiile
judeţene
2,70%

Primăria
23,80%

Altcineva
0,30%

Instituţiile
centrale
3%

10. Principalele necesităţi ale comunei
Care sunt principalele probleme identificate în comună?

Infrastructura de
utilităţi (apă,
gaz, canalizare)
1,30%

Locuri de muncă
insuficiente
15,30%
Băile termale
11,30%

Altele
2,30%

Administraţie
1,30%
NS/NR
51,20%

Drumuri
17,30%
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11. Alimentarea cu apă
Care este situaţia comunei în ceea ce priveşte alimentarea cu apă?

Foarte bună
7,90%

NS/NR 3,40%
Bună 63,60%

Foarte proastă
6,60%

Proastă 18,50%

12. Alimentarea cu energie electrică
Care este situaţia comunei în ceea ce priveşte alimentarea cu energie electrică?

Foarte proastă
4,30%

NS/NR 1,00%

Proastă 10,90%

Foarte bună 8,30%

Bună 75,50%
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13. Sistemul educativ
Care este situaţia comunei în ceea ce priveşte sistemul educativ?

NS/NR 6%

Foarte bună
1,70%

Foarte proastă
5,60%
Proastă 13,20%

Bună 73,50%

14. Reţeaua de drumuri şi străzi
Care este situaţia comunei în ceea ce priveşte reţeaua de drumuri şi străzi?
Foarte bună
0,30%

Bună 4,60%
Proastă 21,50%

NS/NR 0,30%

Foarte proastă
73,20%
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15. Sistemul de sănătate
Care este situaţia comunei în ceea ce priveşte sistemul de sănătate?

NS/NR 3,60%

Foarte bună 2%

Foarte proastă
6,60%

Proastă 30,50%

Bună 57,30%

16. Sistemul de comunicaţii
Care este situaţia comunei în ceea ce priveşte sistemul de comunicaţii?

NS/NR 12,30%

Foarte bună
6,60%

Foarte proastă
4,60%

Proastă 8,90%

Bună 67,50%
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17. Sistemul de transport în comun
Care este situaţia comunei în ceea ce priveşte sistemul de
transport în comun?

NS/NR 4,20%
Foarte bună 3%
Foarte proastă
6%

Bună 46,40%
Proastă 40,40%

18. Accesul la informaţie
Care este situaţia comunei în ceea ce priveşte accesul la informaţie?

NS/NR 2,60%
Foarte proastă
6%

Foarte bună
16,90%

Proastă 9,90%

Bună 64,60%
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19. Posibilităţi de recreere
Care este situaţia comunei din perspectiva posibilităţilor de recreere?

Foarte bună
5,60%

NS/NR 11,00%

Bună 15,90%
Foarte proastă
24,80%

Proastă 42,70%

20. Perspectiva culturii şi sportului
Care este situaţia comunei din perspectiva culturii şi sportului?
Foarte bună
1,30%

Bună 4,30%

NS/NR 8,30%

Proastă 33,10%

Foarte proastă
53%
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21. Curăţenia
Care este situaţia comunei în ceea ce priveşte curăţenia?

Foarte bună
0,70%

NS/NR 0,70%

Bună 19,30%
Foarte proastă
38,80%

Proastă 40,50%

22. Agricultura
Care este situaţia comunei în ceea ce priveşte agricultura?

NS/NR 10,30%

Foarte bună
1,30%
Bună 6,60%

Foarte proastă
35,10%
Proastă 46,70%
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23. Aprovizionarea
Care este situaţia comunei în ceea ce priveşte aprovizionarea?

Foarte proastă
1,70%

NS/NR 2%
Foarte bună
15,90%

Proastă 6,30%

Bună 74,10%

24. Achiziţionarea
Care este situaţia comunei în ceea ce priveşte achiziţionarea?

NS/NR 1,70%
Foarte proastă
11,90%

Foarte bună
13,90%

Proastă 28,10%
Bună 44,40%
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