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1.Prezentarea comunei Sieu-Magherus  

 

          Comuna Şieu-Măgheruş cu satele aparţinătoare este aşezată în lungul văii 

Şieului, în aval de confluenţa acestuia cu Bistriţa Ardelenească. Doar satul Valea 

Măgheruşului face excepţie, fiind situat în bazinul superior ce poartă acelaşi nume, 

fiind un afluent de dreapta al Şieului. 

 Comuna Şieu-Măgheruş cuprinde şapte localităţi şi anume: Şieu-Măgheruş, 

Chintelnic, Arcalia, Sărăţel, Crainimăt, Podireiul Chintelnicului şi Valea 

Măgheruşului. 

 Comuna aparţine judeţului Bistriţa-Năsăud şi se găseşte faţă de oraşul 

Bistriţa – reşedinţa judeţului – la o distanţă de 15 kilometri, fiind prima comună în 

vest de acesta. Comuna Şieu-Măgheruş nu a aparţinut niciodată de alte judeţe. 

 Satul Şieu-Măgheruş este reşedinţa comunei. Distanta fata de cel mai 

indepartat sat si resedinta de comuna este de 7 kilometri,iar circulatia in comuna se 

face pe drumurile nationale DN 17, DN 15A, DJ 172G, DC31A si DC 31B.  

           Anul primei atestari documentare a comunei este 1358, iar in timpul 

stăpânirii maghiare, teritoriul comunei a ajuns în posesia grofilor. Din anul 1358 şi 

până în 1866, pe teritoriul comunei, 8 familii şi groful (conte) Bethlan au stăpânit 

avutiile acesteia. La istoria comunei se mai adaugă puterea care s-a impus de 

venirea sasilor în toate satele comunei, „puterea impusă de oaspeţii germani” 

(Pompei Boca, 1974). 

                Primul studiu asupra monografiei comunei Şieu-Măgheruş îl găsim 

consemnat în limba maghiară, editat de Iòsef  Kádar, în 1904, la Dej, în vol. IV, 

după consemnările lui Togánz Karoly şi Dr. Retjy Lászlo.  Această monografie se 

găseşte la Biblioteca Universităţii din Cluj şi la persoane particulare, intitulată 

„Szolnok – Dobokavarmegye, Monographiaja, 1901, vol. I. 

1.1. Asezare geografica . 

          Comuna  Șieu-Măgheruș este situată în vestul județului Bistrița-Năsăud, la 15 

km distanță de Bistrița și 50 km de Dej, pe drumul național DN17 și este străbătută 

de valea Șieului suprafata administrativa fiind de 59,97 km patrati . Se învecinează 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dej
https://ro.wikipedia.org/wiki/DN17
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_%C8%98ieu,_Some%C8%99
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la nord cu comuna Şintereag, la nord-vest cu comuna Şieu-Odorhei, la vest şi sud-

vest cu comuna Lechinţa, la sud cu comuna Galaţii Bistriţei, iar la est cu 

municipiul  Bistriţa. 

          In ceea ce priveste polii de dezvoltare regionala comuna Sieu Magherus face 

parte din Regiunea de Nord-Vest ,parte a regiunii istorice a Transilvaniei ,fiind 

incadrata ca o comuna de gradul II . 

             Din punct de vedere climatic, comuna Şieu-Măgheruş face parte din 

sectorul de climă continentală, ţinutul de deal, subţinutul de depresiune, districtul 

de pădure. 

         Altitudinea medie la care este asezata comuna este de 450 m ,iar suprafata 

totala este de 5997,36 ha.Comuna Sieu-Magherus este amplasata de-a lungul Vaii 

Sieului ,intr-o zona cu un climat temperat continental , fenomenele climatice fiind 

normale pentru aceasta zona  caracteristice fiind  ploile, ninsorile si viscolul, iar pe 

alocuri si cu o repetabilitate scazuta grindina .  

1.2. Cadrul natural  

         Unitatea administrativa Comuna  Sieu Magherus este strabatuta de raul Sieu 

care inca de la confluenta sa cu raul Bistrita strabate localitatile Saratel, Crainimat, 

Sieu Magherus, Arcalia si Chintelnic  avand pe teritoriul comunei un singur afluent 

paraul Valea Magherusului. 
 

 

1. Suprafata totala a comunei (ha) 5997,36 

2. Intravilan (ha) 941,42 

3. Extravilan (ha) 5055,94 

4. Suprafata agricola  (ha) : arabil,pasuni,fanete,vii si livezi1 4012 

5. Paduri si alte terenuri cu vegetatie forestiera (ha) indiferent 

de forma de proprietate 

1540,91 

6. Terenuri cu ape (ha) 50,09 

 

Clima si relief 

             Relieful comunei Şieu-Măgheruş cuprinde dealurile ce se integrează într-o 

serie de culmi lungi, îndeosebi culmea Brăteni-Ţigău, a cărei unitate catenară e 

                                                           
1Conform balanta terenuri evidente Registrul Agricol,comuna Sieu-Magherus 

 

http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_%C5%9Eintereag
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_%C5%9Eieu-Odorhei
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_Lechin%C5%A3a
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Comuna_Gala%C5%A3ii_Bistri%C5%A3ei
http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Bistri%C5%A3a
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spintecată numai la nord de valea Dipşei. Pe valea Şieului, culmile dealurilor de pe 

malul drept  sunt mai înalte şi totodată mai abrupte decât cele de pe malul stâng, 

acestea fiind mai ondulate, iar în unele porţiuni chiar fragmentate de torenţii care 

coboară pe pantele lor. 

            În dreptul satului Sărăţel, dealurile se apropie foarte mult şi valea Şieului 

şi-a croit un curs prin acest culoar îngust. Culmile cele mai evidenţiate sunt: Dealul 

Cetăţii, Dealul Gropii, Dealul Sărăţel şi Dealul Lesa, iar altitudinea nu depăşeşte 

650 metri. Versanţii şi interfluviile ocupă distanţe destul de extinse, elementul de 

relief specific dealurilor din această regiune reprezentându-l terasele, a căror număr 

este de 6 pe raza comunei Şieu-Măgheruş. 

         Majoritatea formaţiunilor geologice ale reliefului regiunii noastre este destul 

de slab cimentată, fapt ce atrage după sine prezentarea proceselor de versant şi 

eroziune a solurilor. 

      Atât pe păşuni, cât şi în zonele de teren arabil, eroziunea cuprinde suprafeţe 

mari. În adâncime, eroziunea este mai accentuată în perioadele când se topeşte 

zăpada sau în perioadele când sunt ploi torenţiale. Aşa este, de exemplu, în zona 

versanţilor vestici şi dealurilor Bistriţei şi Cetate, unde eroziunea torenţială şi 

areală a dus la formarea unui glacis, la contactul dealurilor cu lunca. În aval de 

Sărăţel, defrişându-se pădurea pe culmea Şieului, se observă mari alunecări. 

      Din punct de vedere climatic, comuna Şieu-Măgheruş face parte din sectorul de 

climă continentală, ţinutul de deal, subţinutul de depresiune, districtul de pădure.  

      Pentru caracterizarea climatologică a comunei noastre, s-au folosit datele 

consemnate de la Staţiunea Meteorologică Bistriţa, fiind cea mai apropiată staţie, 

cu observaţii făcute încă din anul 1895. analizând datele, se poate afirma că, 

comuna noastră are o temperatură medie anuală mai mare de 8°C (oscilează). 
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 Regiunea este acoperită de izoterma de - 4° în luna ianuarie, iar temperatura 

lunii iunie este în medie 18°C. În luna ianuarie1954, termometrul a indicat cea mai 

scăzută temperatură, de -30°C, iar în august 1952, termometrul înregistra 

temperatura maximă de 36,6°C. 

 Numărul zilelor cu temperaturi maxime creşte din aprilie şi atinge maximul 

în iulie (5 – 8 zile). Durata în zile a intervalelor cu temperaturi mai mari de 0°C 

este de 277, iar cele sub 0 °C este de 882. 

 Numărul zilelor cu îngheţ creşte treptat din septembrie, asigurând maximul 

în ianuarie şi scăzând treptat până în aprilie. 

         Media anuală a precipitaţiilor este de 680 mm, maximele fiind atinse la 

începutul verii. Un al doilea maxim se înregistrează în octombrie şi noiembrie, iar 

valorile maxime în timpul iernii se înregistrează în ianuarie. Între datele de 

observaţie efectuate la Staţiunea Meteorologică Bistriţa şi cele efectuate la 

Staţiunea de cercetări Arcalia, se constată unele diferenţe. Arcalia, din punct de 

vedere al condiţiilor climatice, este situată în zona de contact a climei continental 

moderate, a dealurilor Câmpiei Transilvane şi a climei munţilor mijlocii, cu 

versanţi expuşi vânturilor vestice. 

 La Arcalia, începând din august 1964, s-a putut constata un microclimat 

local, care diferă chiar de lunca Şieului. Acest microclimat este în strânsă legătură 

cu condiţiile de relief şi poziţia staţiunii. Fiind aşezată într-un vechi meandru al 

Şieului, precum şi vegetaţia abundentă din acest sector, care fereşte aceste locuri 

de curenţii mai reci, ce sunt puternici pe lunca Şieului. Iarna, curentul de aer rece 

este canalizat în lungul culoarului Şieului, prin spaţiul dintre dealul Cetăţii de la 

Sărăţel şi dealul Gropii din Crainimăt. Aici, depresiunea se îngustează foarte mult, 

ceea ce atrage după sine o slăbire a vitezei vântului în timpul iernii. 

                                                           
2 Lucrare stiintifica Monografia Parohiei Ortodoxe Sieu-Magherus -2008 ,Pr. Pioras Ilie  
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            Caracteristic în culoarul Şieului, în aval de confluenţa cu râul Bistriţa 

Ardeleană sunt ceţurile compacte, care se formează în special toamna şi primăvara. 

Aceste ceţuri, precum şi platformele de nori sunt rupte, în primul rând, la Sărăţel, 

unde curenţii de aer au o mişcare turbulentă. Acest lucru favorizează îndepărtarea 

norilor şi a ceţurilor, fapt care a determinat trasarea liniilor aeriene pe acest traseu, 

între oraşul Cluj-Napoca şi Bistriţa. 

            Reteaua hidrografica. 

          Râul principal care curge în lungul comunei Şieu-Măgheruş „Şieul”, cel mai 

important afluent al Someşului Mare, îşi are izvoarele într-o regiune de dealuri 

înalte (de sub Dealul Mălinişului, 779 m altitudine) de la marginea de vest a 

piemontului Călimanilor. Are o direcţie de scurgere de sud-est, nord-vest, drenând 

longitudinal ulucul depresionar de la estul culmii Şieului, pe care o traversează 

între Sărăţel şi Crainimăt, formând în porţiunea de vărsare, marginea estică a 

depresiunii Dumitrei. 

 Dinspre zona muntoasă primeşte pe dreapta afluenţi numeroşi: Şieuţul – 96 

km, Ardanul – 12,8 km, Budacul – 44 km cu Budăcelul – 14,2 km şi Bistriţa 

Ardeleană – 69,2 km, având un debit mediu de 7,04 mc/s, ca rezultat al drenării 

apelor de pe o suprafaţă ce depăşeşte 657 km2 (V. Gârbacea, 1961). 

 Şieul – între localităţile Sărăţel şi Chintelnic este o vale asimetrică, cu 

deosebiri între malul drept şi cel stâng. Malul drept este mai lin şi jos, lunca 

inundabilă fiind mai lată, permite ieşirea apelor mari ale Şieului pe o suprafaţă mai 

mare, cu o serie de torenţi cum ar fi: pârâul Măgheruşului (Vâlceaua), pârâul 

Ţiganilor, pârâul Bungurilor etc.. 

 Râul Şieu are un regim de alimentare pluvio-nival, prezentând variaţii de 

nivel în funcţie de cantitatea de precipitaţii căzută în diferite anotimpuri şi în 

diferite puncte ale bazinului de recepţie. Trebuie să arătăm că malul drept al 

Şieului are o constituţie mai slabă, prundişul predomină doar pe porţiuni foarte 
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înguste, apa Şieului îl atacă în permanenţă erodându-l puternic, ceea ce atrage după 

sine rupturi şi prăbuşiri în mal, ce distrug malurile plantate cu diferite culturi. 

 Aceste fenomene nu se întâlnesc în amonte de Arcalia deoarece malul este 

protejat de sălcii, plopi şi diferite culturi. În aval de Arcalia, prăbuşirile sunt 

favorizate pe lângă lipsa vegetaţiei de luncă şi de păşunatul neraţional practicat în 

acest sector. Spre deosebire de malul drept, malul stâng este mai abrupt şi înălţat 

de către conurile de dejecţie ale torenţilor ce coboară de pe versanţii din stânga 

Şieului. Faţă de nivelul obişnuit al apelor, malul stâng în general se menţine la 2-3 

m deasupra lor. 

 La structura lui participă şi pietrişurile de pe terasă şi conurile de dejecţie. Pe 

malul stâng sunt amplasate satele Chiraleş, Arcalia şi Sărăţel, precum şi şoseaua 

DJ 172G ce uneşte aceste trei localităţi. Fiind bine protejat împotriva inundaţiilor 

Şieului, aici se poate practica agricultura pe suprafeţe mai întinse. 

Vegetatie,fauna. 

            Comuna Sieu-Magherus  este situată, în cea mai mare parte, în zona 

foioaselor. În zona de vegetaţie a pădurilor de foioase sunt pădurile de gorun 

(stejar), putând aminti Quercus petraea, Quercus policarpa, pe alocuri in amestec 

cu alte specii de foioase (cu frunze căzătoare) în proporţie însemnată (alun, tei, 

carpen, plop) pe dealuri şi podişuri. 

 În zona de silvostepă (amestec de iarbă şi arbori) vegetaţia este reprezentată 

de petice rare de păduri şi şleauri de deal, în care predomină Quercus robur 

(stejarul comun din pădurea Hederişului). 

 În zona de vegetaţie a pădurilor de foioase, vegetaţia ierboasă este 

constituită din pajişti mezofile în ale căror compoziţie floristică apar: Agrostis 

tenuis, Festuca rubra, Festuca pratensis, Trifolium pratensis, trifolium repens, 

Lotus carniculata etc.. Pe păşune la Măgheruş şi Valea Măgheruşului predomină 

Poa pratensis şi Festuca sulcata. 
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             Pădurile sunt situate pe raza comunei Şieu-Măgheruş la o altitudine 

absolută cuprinsă între 560 şi 650 m. Pe fondul forestier al comunei se întâlneşte 

stejarul pe toate versantele dealurilor, făgete şi mai mult amestec. 

                Legat de esenţa de arbori, mai întâlnim: ulmul (Ulmus foliaceea), cornul 

(Cornus mos), sângerul (Cornus sanguineea), teiul (Tillia tomentosa), plopul 

(Plopus tremulo)3. 

 Vegetaţia de luncă este reprezentată prin: răchită (Selix alba), arin (Alumus 

glutinoosa), plop (plopus alba) etc.. 

           Pentru ca un sfert din suprafata comunei Sieu Magherus este acoperita cu 

paduri si terenuri cu vegetatie forestiera fauna comunei se compune din specii 

precum mistret, caprior, vulpe, iepuri, fazani, si altele neinregistrandu-se prezenta 

unor specii pe cale de disparitie. 

        Soluri,subsoluri . 

         Regiunea noastră, din punct de vedere teoretic, se află într-o zonă care 

formează bordura nordică a masivelor diapire transilvane din este.  Această zonă a 

cutelor diapire se caracterizează prin  cute orientate NV-SE, formate datorită 

ridicării flancurilor, asociată cu o serie de mişcări de ridicare şi coborâre a 

subasmentului. Putem afirma că, în arealul comunei Şieu-Măgheruş, traversează pe 

direcţia NV-SE câteva anticlinale şi sinclinale, dintre care cel mai pronunţat este 

anticlinalul Bârla-Ulia, în axul căruia se află masivul de sare de la Sărăţel, regiunea 

primind caracter specific. Înălţimea terasei este cuprinsă între 90-100m. 

             În zona unde apare sarea la suprafaţă de sub cuvertura sedimentelor 

miocen –superioare – cuaternare şi în apropierea acestei zone, terenul este puternic 

frământat de alunecări. Pe de altă parte, fiind prezentă sarea sub depozite de luncă, 

la mică adâncime, a dat naştere la foarte multe izvoare sărate, bălţi sărate cu 

eflorescenţe saline. 

 După geologul I. Al. Maxim, însăşi confluenţa văii Bistriţei Ardelene, 

Budacului şi Şieului în zona acestui masiv de sare nu ar putea să fie străină de 

                                                           
3 Lucrare stiintifica Monografia Parohiei Ortodoxe Sieu-Magherus -2008 ,Pr. Pioras Ilie 
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prezenţa şi migrarea sării înspre suprafaţă, deoarece tipul de prezentare diapir este 

de nedespărţit de fărâmiţarea (triturarea) straturilor din creştetul cutei, creând astfel 

situaţii predispuse eroziunii. 

 În lungul Şieului, prezenţa masivului de sare n-a influenţat mult aspectul 

cursului râului, ca scurgere sau traseu, provocând numai mici schimbări în aspectul 

luncii şi al albiei. 

 Deci, pe teritoriul comunei Şieu-Măgheruş, formaţiunile geologice care apar 

la suprafaţă aparţin Tortonianului mediu şi superior, Sarmaţianului inferior şi 

Cuaternarului. 

 După formarea tufului de Dej, în condiţiile unei mări normale, regiunea se 

ridică şi sedimentele se depun într-un facies neritic lagunar. Are loc formarea sării 

geme şi a marnelor sărate, care constituie cele mai vechi formaţiuni ce apar la 

suprafaţă aici. Adâncindu-se din nou şi în mod treptat, în a treia subfază a 

mişcărilor stiriatice, s-a ajuns la instalarea unui mediu marin normal. Adâncindu-se 

mult apele, condiţiile lagunare de precipitare a sării geme au încetat, iar 

Depresiunea Transilvaniei a intrat în legătură largă cu marea. 

 Mişcările moldavice, situate la limita dintre Tortonian şi Sarmaţian, au 

prezentat în cuprinsul regiunii o intensitate mai slabă şi o durată mai scurtă în 

comparaţie cu mişcările precedente. Importanţa lor constă însă în faptul că ele au 

determinat întreruperea legăturii din Depresiunea Transilvaniei cu cea din Bazinul 

Panonic, ce a determinat trecerea de la mediul marin normal al Tortonianului la cel 

salmastru din timpul Sarmaţianului. 

 Privind forma, aceasta este foarte redusă, principalul caracter fiind nanismul. 

Mişcările din faza atică, care a avut loc în Sarmaţianul superior, au prezentat o 

importanţă cu totul deosebită pentru evoluţia acestei regiuni. Încă din timpul 

Sarmaţianului mediu, mişcările din faza atică au determinat dispariţia Mării 
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Sarmatice, astfel că aici întâlnim numai sedimente ce aparţin Sarmaţianului 

inferior. 

1.3.Situatia demografica . 

           Populatia dupa domiciliu a Comunei Sieu-Magherus  era  la data de  1 iulie 

2019 de 4694 locuitori in crestere cu 10% fata de aceeasi data a anului 2010 cand 

se inregistra un numar de 4255 locuitori . 

     Structura pe varste. 

 Populaţia după domiciliu la 1 iulie 2019* pe sexe, localităţi şi medii de rezidenţă4 

Localitate                   Total            Masculin      Feminin 

Şieu-Măgheruş         4694              2354                 2340 

Dinamica populatiei este determinata de rezultatul conjugat a doua importante 

fenomene  demografice : sporul natural al populatiei si migratia . 

 Populaţia după domiciliu la 1 iulie 2019* pe grupe de vârstă şi localităţi 

Judeţ /mediu/localiatate        Total                 0 – 14 ani           15 – 59 ani         60 de ani şi peste     

Şieu Măgheruş                           4694                     910                     3006                       778 

 Numărul născuților vii pe localităţi 

Judeţ /mediu/localitate         2013*            2014*           2015*            2016*        2017                  2018 

  

Şieu Măgheruş                          50                      49                  63                  59             70                        53 

 Numărul decedaților pe localități  

Localități           2013*             2014*               2015*                   2016*                      2017                2018 

Şieu Măgheruş      38                49                      38                           39                           33                        48 

 Sporul natural pe localități și medii de rezidență  

Judeţ / Mediu / Localitate     2013*            2014*           2015*             2016*             2017             2018 

Şieu Măgheruş                          12                    0                   25                      20                 37                    5 

                                                           
4 Anuarul statistic al INS BN ,www.insse.ro 
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 Natalitatea pe medii de rezidență și localităţi. 

                                                                                                          - proporții la 

1000 locuitori –  

Judeţ / Mediu / Localitate       2013*           2014*           2015*               2016*          2017             2018 

Şieu Măgheruş                           11,1               10,9               14,0                 12,9             15,2                 11,4 

 Mortalitatea pe medii de rezidenţă şi localităţi 

                                                                              - proporții la 1000 locuitori – 

 Judeţ / Mediu / Localitate     2013*          2014*           2015*            2016*                 2017              2018 

Şieu Măgheruş                           8,4               10,9               8,4                8,5                        7,1                 10,3 

 Rata sporului natural pe medii de rezidenţă şi localităţi 

                                                                                    - proporții la 1000 locuitori –  

Judeţ/Mediu/Localitate           2013*         2014*            2015*            2016*                 2017               2018 

Şieu Măgheruş                              2,7             0,0                 5,6                 4,4                         8,1                  1,1 

 Numărul căsătoriilor pe medii de rezidență și localități  

Judeţ / Mediu / Localitate         2013           2014             2015              2016                    2017              2018 

Şieu Măgheruş                              15                  25                36                    35                       31                  40 

 Numărul divorțurilor pe medii de rezidență și localități 

 Judeţ / Mediu / Localitate        2013             2014              2015             2016                   2017                2018 

Şieu Măgheruş                              1                     2                      1                                                4                      8 

 Rata de divorțialitate pe medii de rezidență și localități  

                                                                                  - divorţuri la 1000 locuitori –  

Judeţ / Mediu / Localitate          2013*          2014*            2015*            2016*               2017                2018 

Şieu Măgheruş                              0,22                0,44              0,22                                      0,87                     1,725 

                                                           
5 Anuarul statistic al INS BN ,www.insse.ro 
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Migratia populatiei. 

          In ultimii ani in comuna Sieu Magherus s-a inregistrat un flux destul de mare 

al plecarilor si stabilirii cu domiciliul (inclusiv migratia externa ),soldul 

schimbarilor de domiciliu fiind negativ . 

          Daca inainte de 1989 fluxurile de populatie s-au derulat dinspre spatiul rural 

spre cel urban ,in ultimii ani s-a constatat tendinta de inversare a acestor fluxuri 

atat din cauza problemelor economice si sociale generate de procesele de 

restructurare industriala cat si ca urmare a dezvoltarii infrastructurii edilitare din 

comuna Sieu-Magherus . 

           De asemenea odata cu deschiderea granitelor ,un segment important al 

populatiei a ales sa emigreze in cautarea unui loc de munca mai bine platit . 

Etnie si religie. 

          In comuna Sieu Magherus conform datelor ultimului recensamant al 

populatiei (2011) majoritatea locuitorilor sunt romani .Principalele minoritati sunt 

cea a romilor si foarte putini maghiari . 

Populatia stabila dupa etnie (romani, maghiari, romi - tigani, italieni, rusi) 
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3081 24 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
0 
 

   

 

         Structura populatiei dupa relegie releva faptul ca majoritatea credinciosilor 

sunt ortodocsi .   Biserica este un factor insemnat de educare si formare a 

locuitorilor acestor meleaguri, in comuna exista 11 lacase de cult si un numar de  4 

culte recunoscute . 

          Populatia stabila dupa religie (ortodocsi, romano-catolici, reformati, 

penticostali, martori ai lui Iehova). 

          Principalele confesiuni religioase din aceasta localitate le gasiti in graficul de 

mai jos. 
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3128 0 338 15 6 59 0 0 9 30 0 0 0 0 
        

Nota: Datele statistice si graficele demografice, impartirea populatiei pe diferite 

categorii se bazeaza pe rezultatele finale ale recensamantului populatiei din anul 

2011, rezultate puse la dispozitia tuturor de Institutul National de Statistica. 

2.Economia rurala . 

2.1. Privire de ansamblu. 

          Viata economica a comunei Sieu Magherus se dezvolta pe urmatoarele 

domenii : agricultura, zootehnie, industrie, comert si silvicultura. De asemenea 

facilitatile de agrement pe care le ofera comuna noastra in mod complementar vor 

creste atractivitatea turistica. 

         Comuna Sieu-Magherus este caracterizata de o situatie economica buna 

dovedita in principal prin rata scazuta a somajului dar si de prezenta unor firme de 

top care si-au deschis spatii de productie care au devenit adevarate platforme 

industriale (Platforma industriala  Teraplast ). 

    Dinamica antreprenoriala 

               In economia locala cea mai mare contributie la cifra de afaceri o aduce 

Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic , fabricarea 

profilelor deschise din otel obtinute prin laminari succesive la rece sau prin 

indoirea produselor plate si fabricarea prin formare sau indoire la rece a foilor 

pliate si a panourilor tip sandwish . 

          Potentialul  comunei Sieu-Magherus este unul bun din punct de vedere 

economic dar este scazut din punct de vedere turistic datorita lipsei capacitatilor de 

cazare si a obiectivelor turistice din zona care sunt putine si neatractive . 

         Comuna Sieu-Magherus reprezinta un  important punct de concentrare 

industriala datorita asezarii sale in zona limitrofa municipiului Bistrita ,avand o 

dezvoltare economica complexa ,fiind racordata la importante cai de comunicare 

rutiere  DN 17 (E 58) ,DN 15A si feroviare (SNCFR Brasov ,SNCFR Cluj) 

,beneficiind de o infrastructura buna pentru atragerea de investitii in toate 

domeniile . 

https://www.insse.ro/
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           Un aspect important care a permis dezvoltarea comunei noastre din punct de 

vedere economic a fost reprezentat de pozitia avantajoasa a comunei Sieu-

Magherus respectiv amplasarea in nord-vestul tarii la 101km de aeroportul din 

municipiul Cluj-Napoca si 86 de km de aeroportul din Tg Mures pe cele doua 

artere DN 17(E58) si DN 15A si situarea la doar 15km de municipiul Bistrita 

resedinta de judet . 

Caracteristici generale la nivelul comunei 

          Principalele domenii economice din comuna Sieu Magherus sunt 

reprezentate de industria prelucratoare ,comert ,activitatea de depozitare 

,transporturile ,constructii. 

             Viata economica a comunei Sieu Magherus trebuie dezvoltata in 

continuare in toate sectoarele sale : agricultura, zootehnie, industrie, comert si 

silvicultura iar autoritatea  publica locala trebuie sa investeasca pentru dezvoltarea 

vietii economice a comunei deoarece aceasta produce efecte benefice asupra vietii 

locuitorilor 

            Redam mai jos lista firmelor cu sediul social in localitatile comunei Sieu-

Magherus unele din ele precum S.C Teraplast S.A si S.C Terasteel S.A cu 

activitate si rezultate de top la nivel judetean si national6 . 

 

Anul  Cifra 
afaceri  

Profit  Datorii Active 
imobilizate  

Active 
circulante  

Capitaluri 
proprii 

Angajati  
Nrmediu  

 S.C .TERASTEEL S.A .  
2019 226 857 512 18 943 038 46 024 760 25 807 206 59 380 133 36 935 302 124 

 S.C.TERAPLAST S.A.   

2019 372 826 808 9 669 152 219 906 153 287 357 959 159 327 989 219 958 543 478 

 S.C.ROCIRO SRL  

2019 28 061 893 167 104 5 205 334 1 335 440 4 316 601 446 707 14 

 S.C,MASTERFOAM SRL  

                                                           
6 Conform  saitului listafirme.ro  

https://membri.listafirme.ro/bilant.asp?an=2019&cui=6694483
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2019 29 032 886 791 002 4 890 974 1 945 154 5 977 594 2 860 429 71 

 SC SERVICII BISTRITENE  

2019 3 546 455 971 980 1 323 609 1 943 294 1 225 240 1 844 925 11 

 SC HOTEL GOMAR LUX SRL  

2019 560 371 -97 995 1 015 560 268 500 651 459 -95 601 6 

 SC GUDMARK SRL  

2012 869 189 -660 184 6 318 094 2 565 622 757 890 -2 655 952 12 

 S.C. STING EXPERT SRL  

2019 946 910 852 232 004 37 974 244 120 50 090 6 

 S.C TODBOGDAN CONSTRUCT SRL  

2010 32 957 -7 172 351 512 10 570 178 276 -162 666 2 

 S.C AUTOPINTITRANS COM SRL  

2019 214 058 61 734 64 331 0 89 029 24 698 2 

 S.C. EMARION GHE SRL  

2019 580 210 45 899 78 122 270 842 236 369 429 089 0 

 S.C. UNIC ROTAREX SRL  

2019 2 466 998 372 228 443 443 961 072 604 643 1 122 272 9 

 SC SERVICE ANIMARC SRL  

2019 145 938 -247 21 838 599 62 731 41 492 0 

 SC DUCA IONY PROD COM SR  

2019 570 176 142 518 55 189 330 892 208 406 484 109 5 

 SC GRUP STING TRANSILVANIA SRL  

2019 268 025 6 090 47 666 75 255 38 755 66 344 9 
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 SC LIVMAN SERVICE SRL  

2019 1 135 398 15 666 568 381 248 612 231 665 -88 104 3 

 SC GENERAL  STING SRL  

2019 806 168 130 583 151 918 184 849 434 826 467 757 5 

 SC RECYCLING 3A SRL  

2019 956 164 -62 195 575 837 176 694 493 155 94 012 14 

 SC AND & PITI BROADERS SRL  

2019 751 763 3 626 93 909 9 732 89 628 5 451 0 

 S.C. TRANSPORTERS BOJOR SRL  

2019 143 438 -11 569 236 560 18 349 218 621 410 2 

 S.C. BIRI KIN BISTRITA SRL  

2019 282 218 358 796 220 847 309 599 311 456 400 094 3 

 SC ECONEX TYPE SRL  

2018 1 640 775 -744 530 7 502 842 2 277 074 4 373 779 -851 989 14 

 SC MOTORACE SRL  

2019 1 061 129 -973 181 1 339 682 303 842 140 166 -894 603 2 

 S.C. GALEA SRL  

2019 2 495 670 195 875 319 820 1 374 070 512 517 1 354 131 8 

 S.C ALICAT TRANS SRL-D  

2019 0 0 40 672 0 2 555 -38 117 0 

            S.C.BENMILK TRADE SRL  

2019 5 627 102 94 499 498 481 120 299 430 125 51 943 32 
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2.2. Industrie si servicii  

          Industria prelucratoare genereaza 98,54% din cifra de afaceri pe plan local si 

concentreaza 89.6 % din totalul locurilor de munca .  In ordinea volumului de 

active generat se remarca 2 domenii de activitate ( SC Teraplast ,SC Terasteel ) 

care genereaza 88,56 % din cifra de afaceri pe plan local si concentreaza 75,44 % 

din numarul locurilor de munca . 

        Pe langa societatile comerciale cu sediul in comuna Sieu-Magherus pe plan 

local sunt prezente si desfasoara o activitate economica semnificativa si alte 

companii care au puncte de lucru inregistrate in comuna si care au un rol important 

pentru oferirea de locuri de munca pentru populatia din zona . 

Cateva exemple in acest sens : 

 SC LUK OIL ROMANIA SRL 

 S.C. RODOB SRL  

 S.C. TERAMETAL SRL  

 S.C. RECORD SRL 

 S.C. CML.RO SRL  

          A doua ramura importanta care contribuie la economia locala sunt serviciile 

si comertul .Comertul este reprezentat de societatile comerciale care 

comercializeaza produse lactate ,oua ,carne ,uleiuri si grasimi vegetale ( CAEN 

4633),urmeaza societaile care comercializeaza articole din sticla ,lemn,vopsitorii in 

magazine specializate (CAEN 4752) si comert cu bauturi ,produse alimentare si 

tutun (CAEN 4711). 

         Domeniul transport si depozitare alaturi de domeniul constructii detine o 

pondere mai mica in economia comunei dar contribuie constant la cresterea 

veniturilor comunei si oferirea de noi locuri de munca . 

2.3. Agricultura si silvicultura . 

        Domeniul agricultura si silvicultura reprezinta o contributie mica la economia 

locala ,dar prin aportul acestor societati care se implica in cultivarea terenurilor 

agricole ,cresterea animalelor  si paza si exploatarea padurilor potentialul agricol al 

comunei noastre este mentinut si imbunatatit de la an la an . 

      In ceea ce priveste zonarea suprafetei comunei Sieu-Magherus din punctul de 

vedere al activitatii agricole conform datelor din PUG dintr-un total de 4012 
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suprafata agricola ,1693 sunt terenuri arabile ,234 ha sunt reprezentate de livezi ,5 

ha de vii ,756 ha pasuni, iar 1306 ha fanete . 

      Suprafata comunei acoperita cu paduri reprezinta 25,70% din suprafata totala a 

comunei iar din punct de vedere economic fondul forestier este exploatat in regim 

silvic prin intermeduil a trei ocoale silvice : 

 

 O.S R.A VALEA SIEULUI ; 

 O.S BISTRITA ; 

 O.S LECHINTA INSTITUTUL CONSTANTIN DRACEA ; 

 

2.4.Turism. 

       Turismul este slab reprezentat la nivelul comunei Sieu- Magherus  pana la 

aceasta data investitiile publice fiind axate in principal pe dezvoltarea 

infrastructurii de utilitati si drumuri iar pe partea privata micile intentii de 

dezvoltare a unor servicii si atractii turisice fiind destul de slab reprezentate 

aproape inexistente .Este evident ca daca in perioda de programare 2012-2020 nu 

s-au concretizat initiative private importante in acest domeniu implicarea 

substantiala a autoritatilor locale pe acest segment in viitor este vitala daca se 

doreste dezvoltarea comunei si din punct de vedere al atractivitatii turistice . 

 Resurse turistice naturale. 

 

Raul Sieu care traverseaza comuna Sieu-Magherus creeaza un cadru natural de 

baza  pentru agrement in zona . 

     Se remarca potentialul namolului si apelor sarate din 

zona protejata cu valoare naturala Masivul de Sare si a 

Parcului Dendrologic din localitatea Arcalia care se 

întinde pe aproximativ 16 hectare. În realitate, este o 

mică pădure cu tot felul de copaci. La ultimul 

recensământ  erau peste 150 de specii autohtone și 

exotice – aduse și aclimatizate din lumea întreagă cum 

ar fi : brad argintiu, salcâm japonez, pin de mătase, magnolie, măr japonez și multe 

altele7.    De asemenea localitatea Valea Magherusului prin pitorescul zonei unde 

se intrepatrund pasuni pe deal cu liziera padurilor ,linistea zonei ,paraul Valea 

Magherusului si posibilitatea practicarii de echitatie si incursiuni  cu masini de 

teren si ATV uri reprezinta un interesant mod de petrecere a timpului liber in 

natura la o distanta mica fata de municipiul Bistrita . 

 

Resurse turistice antropice . 

                                                           
7 Conform Wikipedia  
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         Comuna Sieu-Magherus este o zona din care lipseste bogatia de monumente 

isorice ,iar putinele monumente care exista nu sunt exploatate la adevarata lor 

valoare urmare a neglijarii modului de conservare si punere in valoare . 

Biserica luterană a fost 

construită în secolele XIII-

XIV, începută în stil romanic, 

continuată în stil gotic, cu 

transformări în 1633. După 

exodul sașilor transilvăneni, 

biserica a intrat în posesia 

parohiei ortodoxe, 

Cod LMI BN-II-m-A-017118 

 

 Fosta Biserică Evanghelică, azi Biserica Ortodoxă 

„Sfântul Dimitrie” (adresa: Crainimăt nr. 196, 

monument istoric, cod: BN-II-a-A-01640.01, datare: 

începutul secolului al XVI-lea; modificări și 

renovări mai importante: sfârșitul secolului al XIX-

lea – începutul secolului al XX-lea). 

Prima atestare a localității are loc în 11 iulie 1264, 

când Papa Urban al IV-lea, îi scrie lui Ștefan, 

Voievodul Transilvaniei, fiul lui Bela al IV-lea, să 

restituie mamei sale, satele și pământurile 

din Bistrița, Rodna, Jelna și Crainimăt (villa Querali). 

In forma actuală biserica datează de la 

începutul secolului XIX, ca și Castelul 

Bethlen din localitate. Se pare că în 

anul 1863 când a avut loc un incendiu în sat, 

ar fi ars și turnul bisericii, fiind într-o stare 

avansată de degradare. Biserica a dispus de 

o orgă construită în 1907 de Carl Leopold 

Wegenstein. 

                                                           
8 Conform date Wikipedia  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Stil_romanic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gotic
https://ro.wikipedia.org/wiki/1633
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sa%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XVI-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIX-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XIX-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_XX-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/1264
https://ro.wikipedia.org/wiki/Papa_Urban_al_IV-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9la_al_IV-lea
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bistri%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rodna,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jelna,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/1863
https://ro.wikipedia.org/wiki/Incendiu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sat
https://ro.wikipedia.org/wiki/Turn
https://ro.wikipedia.org/wiki/Org%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Leopold_Wegenstein
https://ro.wikipedia.org/wiki/Leopold_Wegenstein


     STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA                                   A COMUNEI  SIEU-MAGHERUS ,2021-2027 

DRAFT 

21 
 

       După exodul sașilor transilvăneni, biserica a fost cumpărată în anul 1977 de 

comunitatea ortodoxă. Lucrările de reparație s-au terminat în anul 1997, iar pe data 

de 26 octombrie P.S. Irineu Bistrițeanul, împreună cu un sobor de 20 de preoți, a 

săvârșit slujba de sfințire a bisericii, ce a primit hramul „Sfântul Ioan 

Botezătorul”9. 

       Biserica  de lemn a fost adusă în Arcalia în anul 1806 din localitatea Mureșenii 

Bârgăului. A fost renovată în anul 1933. Are hramul „Sfântul Dimitrie”. Biserica 

nu mai este folosită pentru cult, în prezent pentru credincioșii ortodocși se slujește 

în fosta biserică evanghelică. Biserica este încă în bună stare, chiar dacă a suferit 

transformări (tencuită în exterior, acoperită cu tablă). Nu are pictură și păstrează 

încă clopotele originale.  

       Desi asa cum rezulta si din descrierea bisericilor localitati precum Sieu-

Magherus  ( Ungersdorf) ,Crainimat (Baierdorf)  si Arcalia (Kallesdorf)  sunt foste 

sate sasesti apropierea de municipiul Bistrita si lipsa de viziune urbanistica  din 

perioada imediat urmatoare anilor 1990 ,au dus la distrugerea arhitecturii caselor 

sasesti care ar fi putut atrage turisti doritori sa cunoasca edificiile din perioada 

locuirii sasilor pe aceste meleaguri . 

Statui . 

       Monument ridicat in cinstea  lui Grigore Pletosu, delegat al Protopopiatului 

ortodox Bistrița, la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia,Monumentul Eroilor 

Neamului din primul razboi mondial ,Sieu -Magherus si Monumentul Eroilor 

Neanului  din cel de-al II lea razboi mondial localitatea Chintelnic . 

 

                                                           
9 Conform date Wikipedia  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sa%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/1977
https://ro.wikipedia.org/wiki/1997
https://ro.wikipedia.org/wiki/Irineu_Pop
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Botez%C4%83torul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Botez%C4%83torul
https://ro.wikipedia.org/wiki/1806
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mure%C8%99enii_B%C3%A2rg%C4%83ului
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mure%C8%99enii_B%C3%A2rg%C4%83ului
https://ro.wikipedia.org/wiki/1933
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sf%C3%A2ntul_Dimitrie
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Morminte . 

Cimitirul ostaşilor unguri căzuţi în război în septembrie-octombrie 1944. 

Monumentul este amplasat pe raza localităţii Sărăţel. 

Tipuri de atractii turistice . 

       Patrimoniul natural ofera oportunitatea de a valorifica o diversitate de atractii 

ce pot fi dezvoltate ca produse turistice si pot pozitiona comuna Sieu-Magherus ,ca 

o destinatie turistica pentru zona din imediata apropiere a municipiului Bistrita . 

       Activitatea de promovare a turismului este sustinuta de Centrul de Dezvoltare 

si Promovare turistica al comunei Sintereag unde suntem comuna arondata intr-un 

proiect realizat din fonduri europene si prin site-ul propriu realizat din bugetul 

local al comunei Sieu-Magherus . 

Intre tipurile de atractii turistice specifice zonei amintim : 

 

 Bai de namol si ape sarate in zona Masivului de Sare ,zona naturala protejata 

in localitatea Saratel ; 

 Parcul dendrogic si Castelul contelui Bethlem Blaziu din localitatea Arcalia 

,de asemenea zona protejata natural si moment istoric clasificat ; 

 Bisericile incadrate monumente istorice din localitatile Arcalia ,Sieu 

Magherus si Crainimat ; 

 Trasee turistice in aer liber pe Valea Magherusului ,Drumul fetei ,Cetatea de 

pe Dealul Hegheris ;; 

 Ciclo-turism/Trasee de bicicleta  prin utilizarea infrastructurii de drumuri 

agricole modernizate in lungime de 8,7 km ; 

       Structuri de primire turistica. 

      In urma cu cativa ani comuna Sieu-Magherus a avut o dezvoltare a acestor 

structuri ,iar tendinta parea sa fie crescatoare si in continuare .Atunci erau 

functionale ca unitati de primire turistica 2 hoteluri restaurante de 3 stele (Gomar 

Lux si Mia II),cateva pensiuni dintre care amintim Roza Vanturilor ,Caprioara 

,Pensiunea Gea ,Pensiunea Hangita si un centru de echitatie si plimbari ecvestre in 

aer liber . 
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       Din pacate pana la sfarsitul anului 2020 toate aceste unitati de primire si 

cazare turistica si-au incetat activitatea unele intrand in faliment, iar altele 

schimband obiectul de activitate din unitate de primire turistica in camine de 

ingrijire presoane varstice sau efectiv fiind transormate in case familiale de locuit . 

       Capacitatea de cazare la nivelul Comunei Sieu-Magherus in perioada 2016-

2020 a avut un trend descrescator accelerat in prezent fiind nevoie de investitii 

masive in structuri de primire turistica ca o conditie esentiala pentru relansarea 

turismului in zona . 

       Se remarca necesitatea unor investitii pentru valorificarea turismului prin 

masuri precum : amenajarea unor zone de agrement in localitatea Saratel ,parcuri 

de aventura in localitatea Valea Magherusului ,valorificarea cicloturismului ca 

turism de nisa prin amenajarea pistelor de bicicleta urmarind cursul de apa al raului 

Sieu de la Crainimat si pana la Chintelnic ,construirea unor terenuri de golf pe 

terenurile care astazi sunt concesionate fermierilor in cazul abandonarii acestora 

din cauza scaderii numarului de animale ,tiparirea unor materiale atractive de 

promovare turistica si prezentarea pe site-ul propriu a unor informatii bogate si 

actuale despre potentialul turistic al comunei noastre . 

3.Infrastructura si echipare teritoriala  

 

3.1. Amenajarea teritoriului  

       Strategiile ,politicile si programele de dezvoltare durabila in profil teritorial ,se 

fundamenteaza pe SDTR ,Strategia de dezvoltare teritoriala a Romaniei asa cum 

este prevazut in Legea 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare . 

SDTR reprezintă un instrument de informare a autorităților publice centrale și 

locale, asupra direcțiilor generale și a obiectivelor de dezvoltare a teritoriului 

național pe termen lung; 

 

       Dezvoltare teritoriala  

       Strategia de dezvoltare teritorială a României evidențiază dimensiunea 

europeană, regională și urbană a României pe perioada 2014-2035, proiectând 

caracteristicile teritoriale și aspirațiile comunităților în contextul Strategiei Europa 

2020 și al Agendei Teritoriale 2020. 

       Astfel, SDTR fixează reperele de susținere a dezvoltării teritoriului național și 

propune un set de obiective strategice în acord cu: 

- nevoile de dezvoltare a teritoriului; 

http://sdtr.mdrap.ro/46/Etape_de_realizare
http://sdtr.mdrap.ro/46/Etape_de_realizare
http://sdtr.mdrap.ro/46/Etape_de_realizare
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- alte obiective strategice sectoriale cu impact teritorial și 

- strategiile de dezvoltare de la nivel european. 

       O serie de masuri articulate in SDTR vizeaza si dezvoltarea comunei Sieu-

Magherus cum ar fi : 

 Extinderea infrastructurii de utilitati publice in vederea conectarii si 

accesului populatiei din zonele rurale functionale la servicii de calitate ; 

 Asigurarea populatiei rurale la servicii de interes general (unitati sanitare ) 

 Reabilitarea patrimoniului construit si punerea in valoare a identitatii 

arhitecturale  ; 

 Modernizarea cailor de acces spre locuinte ,precum si asigurarea securitatii 

si calitatii circulatiei pe drumurile publice in mediul rural ; 

 

       Zone rurale marginalizate . 

 

       Conform atlasului zonelor marginalizate din Romania ,document elaborat de 

Banca Mondiala ,comuna Sieu Magherus nu are zone care concentreaza populatie 

aflata sub pragul saraciei sau persoane marginalizate . 

Prin activitatea de asistenta sociala depusa in cadrul primariei plasata sub 

responsabilitatea comunitatii au fost identificate urmatoarele zone marginalizate : 

 Valea Viilor zona care cuprinde iesirea din localitatea Arcalia spre pasune ; 

 Pe Groapa zona care cuprinde drumul spre puntea pietonala si zona din 

proximitatea terenului de sport ; 

 Spre Valea Magherusului care cuprinde zona de iesire a DC 31 A spre Valea 

Magherusului ,in proximitatea paraului Valea Magherusului ; 

       Populatia din cele trei zone marginalizate este estimata la un numar de 50 de 

persoane majoritatea de etnie roma ,care sufera temporar de lipsuri materiale 

severe si nu isi poate permite bunuri si servicii necesare pentru a avea un stil de 

viata corespunzator . 

Prin implementarea strategiei de dezvoltare se va urmari reducerea numarului de 

persoane aflate in risc de saracie sau excluziune sociala in cele trei zone rurale 

marginalizate . 

 

       Dezvoltarea infrastructurii si sistematizarea  

       In ultimii 8 ani numarul solicitarilor de emitere a  certificatelor  de urbanism 

pentru lucrari efectuate  a variat ;daca in anul 2012 numarul de certificate emise se 

situa la 89 certificate de urbanism in anul 2019 s-au emis 179 certificate de 

urbanism ceea ce arata un trend crescator accelerat inregistrat in ultimii ani10 . 

                                                           
10 Raport al primarului comunei Sieu Magherus privind starea economica ,sociala si de mediu  2012,2020. 
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       Sistematizarea a reprezentat o preocupare permanenta a administratiei publice 

locale ,realizandu-se interventii in mai multe localitati ale comunei reprezentand 

modernizari de drumuri si strazi ,spatii verzi ,terenuri de sport ,locuri de joaca 

pentru copii . 

       Un proiect foarte important care leaga localitatile Arcalia si Sieu Magherus 

prin construirea unui pod rutier peste raul Sieu a fost finalizat in anul 2019 

facilitand locuitorilor comunei o deplasare scurta si rapida intre cele doua localitati 

atat rutier cat si pietonal . 

 

3.2. Mobilitate rurala  

      Comuna Sieu Magherus nu dispune de un Plan de Mobilitate Rurala ,ca o 

prima cerinta pentru crearea unui mediu rural durabil si bine conectat dar si ca o 

documentatie compementara Strategiei de dezvoltare si PUG .Imbunatatirea 

conectivitatii la nivel rural este o preocupare continua a decidentilor locali . 

 

        Infrastructura rutiera . 

 

       Comuna Sieu-Magherus este conectata la reteaua de drumuri nationale si 

europene de transport rutier care-i asigura un important avantaj avantaj competitiv 

din punct de vedere strategic : 

 DN 17 (E58) Dej- Suceava –Localitati ale comunei arondate la artera de 

circulatie :Crainimat ,Sieu Magherus ,Podirei ; 

 DN 15A Saratel-Reghin – Localitate arondata satul Saratel ; 

       Existenta celor doua drumuri nationale care traverseaza comuna Sieu-

Magherus valorizeaza apropierea de cele doua aeroporturi din Tg.Mures si Cluj-

Napoca creand o rapida si eficienta legatura cu alte destinatii . 

In cadrul comunei Sieu –Magherus lungimea drumurilor comunale este de 14 

km,lungimea strazilor este de 13,61 km. Dintre acestea lungimea drumurilor 

comunale si a strazilor modernizate este de  16,88 km in crestere fata de 2012 . 

 

       Sistemul de supraveghere pentru siguranta populatiei este format din 71 de 

camere video conectat si la sistemul de supraveghere al traficului pe cele doua 

drumuri nationale ,al circulatiei masinilor si pietonilor este functional si are o 

contributie importanta in depistarea unor fenomene sau potentiali factori 

perturbatori . 

       In prezent nu exista un studiu de fezabilitate pentru managementul traficului 

sau pentru implementarea unui proiect de semaforizare . 

 

        Infrastructura feroviara . 
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       Calea ferată Deda–Sărățel este electrificată și cu linie simplă. Pe aici trec 

zilnic mai multe trenuri accelerate de la Brașov spre Satu Mare sau în direcția 

opusă. De asemenea, prezintă importanță și pentru traficul de mărfuri11. 

 
Calea ferata Bistrita –Cluj Napoca este de asemenea electrificata iar distanta este 

de 119 km intre cele doua municipii resedinta de judete .Aceasta ruta este folosita 

de foarte multi elevi,studenti si navetisti spre si dinspre locurile de munca ,scoli . 

 

        Transport public de calatori  

 

       Serviciul public de calatori local este inexistent .Se practica transportul rutier 

de calatori spre municipii precum Cluj-Napoca ,Baia Mare ,Satu-Mare ,Oradea 

prin intermediul SC Tabita SRL care tranziteaza comuna noastra spre destinatiile 

spcificate iar pe calea ferata prin intermediul curselor feroviare care merg spre 

bistrita dinspre Cluj –Napoca ,Ludus ,Deda . 

       Referitor la serviciul  de taximetrie in comuna nu exista emisa nicio autorizatie 

de prestare a acestui serviciu pana in acest moment nefiind inregistrata nicio 

persoana juridica care sa solicite prestarea acestui tip de activitate . 

 

3.3. Parcuri si spatii verzi  

       Standardele referitoare la suprafata spatiilor verzi prevad obligatia autoritatilor 

locale de a asigura o suprafata de minim 26mp /locuitor .In categoria spatiilor verzi 

luate in calcul se gasesc atat spatiile verzi din imediata vecinatate a strazilor 

,drumurilor si din cadrul gospodariilor cat si spatii publice ,gradini ,parcuri ,zone 

verzi din apropierea cursurilor de apa ,paduri si spatii de agrement . 

                                                           
11 Conform Wikipedia  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Satu_Mare
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3.4. Infrastructura tehnico-edilitara. 

       Infrastructura de baza a comunei Sieu-Magherus cuprinde retele de 

apa,canalizare ,energie electrica ,gaze naturale si comunicatii . 

       Reteaua de distributie a apei potabile are o lungime de 36,5 km ,cu o 

capacitate de  294,52 mc/zi. Cantitatea apei potabile furnizata consumatorilor in 

ultimii 2 ani a ramas in jurul valorii de 215 mii mc din care 76 mii mc a fost livrata 

populatiei pentru uz casnic . 

       In perioada anilor 2016-2020 au fost facute eforturi considerabile pentru 

alimentarea cu apa si a ultimelor doua localitati unde furnizarea acestui serviciu 

lipseste (Podirei,Valea Magherusului) realizarea retelelor de distributie fiind 

obiectul Master Planului Judetean stadiul acestora fiind in desfasurare licitatie de 

desemnare a operatorului economic care va realiza lucrarile la retele . 

       Reteaua de canalizare cuprinde o lungime totala a retelelor de 37,9 km apele 

menajere fiind stocate si epurate in 2 statii de epurare in localitatile Chintelnic si 

Arcalia .Se afla in lucru obtinerea finatarii pentru construirea retelelor de 

canalizare in localitatile Crainimat si Sieu-Magherus, iar pentru localitatea Saratel 

cel mai probabil se va opta pentru un sistem cu amplasare de fose septice ecologice 

la fiecare gospodarie sau grupuri de gospodarii si infiintarea unui serviciu local 

care sa le deserveasca golirea  atunci cand este nevoie agentul menajer fiind preluat 

si transportat la statiile de epurare din comuna . 

      Reteaua de distributie gaze naturale exista in localitatile Sieu-Magherus 

,Chintelnic ,Podirei ,Arcalia si se intinde pe o lungime de 33,5 km, cu un volum 

gaze naturale consumate pe an de 1189 mc din care 331 mc pentru utilizatori 

casnici . In ultima vreme pe fondul scumpirii lemnului de foc si a procurarii 

acestuia destul de anevoiasa tot mai multi cetateni opteaza pentru bransamentul la 

reteaua de distributie gaze naturale .In viitor se are in vedere intocmirea de 

documentatii in faza SF pentru obtinerea de finantare in vederea construirii 

retelelor si in localitatile componente  Saratel si Crainimat . 

       Iluminatul public a inregistrat o imbunatatire remarcabila atat prin investitii de 

la bugetul local cat si prin finantari nerambursabile in  baza Contractului de 
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finantare cu nr. C1920072X200460600002 in cadrul masurii M 19.2 - 

FINANTATOR - CRFIR 6 Nord Vest- GAL TARA NASAUDULUI. 

     Lucrarile de interventie executate au constat in   demontarea aparatelor de 

iluminat vechi, inlocuirea acestora cu unele noi cu LED si completarea cu aparate 

de iluminat cu LED pe stalpii existenti pe care nu exista aparat de iluminat.  

     Din punct de vedere arhitectural imaginea localitailor s-a imbunatatit atat pe 

timp de zi cat mai ales pe timp de noapte, in primul rand datorita utilizarii aceluiasi 

tip de aparate de iluminat, fapt de confera unitate din punct de vedere vizual. 

  

       In cadrul proiectului WI-FI 4 EU pana la finele anului 2020   au fost montate 

in comuna Sieu-magherus  11 puncte de acces WI-FI in zone publice ale comunei 

,facilitand astfel accesul gratuit la internet al cetatenilor .Punctele de acces WI-FI 

din comuna Sieu Magherus sunt urmatoarele :Primaria Sieu-Magherus,Caminul 

Cultural Sieu-Magherus ,Dispensarul Uman Sieu Magherus ,Parc Sieu-Magherus 

,Gradinita Crainimat ,Parc Crainimat,Caminul Cultural Saratel ,Parc Saratel,Scoala 

generala Arcalia ,Parcul de joaca Arcalia ,Camin  Cultural  Chintelnic . 

4.Mediul si infrastructura de mediu . 

4.1.  Factori si probleme de mediu . 

 

       Situarea comunei Sieu Magherus in apropierea municipiului resedinta de judet 

are un impact semnificativ asupra poluarii mediului inconjurator cu atat mai mult 
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cu cat la nivelul acestuia nu exista un Plan de Actiune privind Energia Durabila 

care sa reprezinte un instrument al municipalitatii de a planifica ,implementa 

,monitoriza si controla politicile de clima si energie la nivel local . 

       Aerul este factorul de mediu support pentru propagarea poluantilor in 

mediu.Astfel poluarea aerului are efecte adverse semnificative asupra populatiei si 

poate provoca daune florei si faunei . 

       Monitorizarea calitatii aerului se realizeaza prin Sistemul National de Evaluare 

si Gestionare Integrata a calitatii aerului in Romania prin intermediul Retelei 

Nationale de Monitorizare a Calitatii  Aerului .In ultimii ani in comuna Sieu-

Magherus nu au existat depasiri ale valorilor limita pentru SO2 ,NO2 sau particule 

in suspensie .Printre poluantii aerului se inscriu sectorul energetic ,energia utilizata 

in gospodarii (combustibili ca lemnul ,carbunele si mai nou plasticul ,textilele 

),industria ,transportul rutier ,agricultura . 

       In judetul Bistrita –Nasaud exista numeroase localitati vulnerabile la poluarea 

cu nitrati din cauza excesului de ingrasaminte chimice folosite a lipsei canalizarii 

precum si a depozitarii necorespunzatoare a dejectiilor animale . 

        Poluare fonica  

       Zgomotul este definit ca ’’vibratii sonore fara caracter periodic care se 

propaga prin diverse medii(aer,apa ,etc.) si care impresioneaza negativ urechea 

omeneasca ’’ .In comuna Sieu-Magherus acest fenomem este des intalnit in 

apropierea drumurilor nationale sau a unor societati comerciale cu activitate 

relevanta.Depasirea limitei maxime admise prevazute in STAS 6161/3/82 si in SR 

10009/2017,a fost destul de rara in ultimii ani in arealul comunei noastre . 

        Inundatii  

       In Romania inundatiile sunt posibile in tot cuprinsul anului acestea avand ca 

sursa revarsari naturale ale cursurilor de apa ,precipitatii abundente ,topirea 

zapezilor ,blocaje datorate podurilor de gheata . 

Râul principal care curge în lungul comunei Şieu-Măgheruş „Şieul”, cel mai 

important afluent al Someşului Mare, îşi are izvoarele într-o regiune de dealuri 

înalte (de sub Dealul Mălinişului, 779 m altitudine) de la marginea de vest a 

piemontului Călimanilor. Are o direcţie de scurgere de sud-est, nord-vest, drenând 

longitudinal ulucul depresionar de la estul culmii Şieului, pe care o traversează 

între Sărăţel şi Crainimăt, formând în porţiunea de vărsare, marginea estică a 

depresiunii Dumitrei. 

       Analizand acest fenomen in in perioada 2012-2020 ,se poate releva faptul ca 

anii 2018-2019 urmare a precipitatiilor cazute cantitativ raul Sieu s-a revarsat in 

localitatea Saratel in zona Parcului Industrial Teraplast precum si la podul care 

traverseaza acest rau la intrare in localitate ,apoi in localitatea Crainimat la puntea 
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pietonala spre gara Saratel si pana la zona numita „La straturi ’’precum si in 

localitatea Chintelnic de la biserica ortodoxa si pana la statia de epurare .Datorita 

producerii acestor fenomene S.G.A Somes Tisa a luat masuri de protejare a 

malurilor si de construirea de consolidari si aparari de maluri in localitatile 

Crainimat si Chintelnic astfel incat sa nu se mai produca inundatii . 

        

        Cutremure de pamant . 

       Bazinul Transilvaniei reprezinta un bazin de sedimentare  post Cenomanian 

dezvoltat pe panzele de fundament din Cretacicul mijlociu .(Krezsec et.al.2006). 

Nord-vestul Romaniei reprezinta o zona seismogena cu seisme crustale ce ating 

magnitudini moderate care numai izolat au depasit 6,0 (MW) dar in general 

prezinta MW mai mic sau egal cu 5,6 .Adancimea medie de producere este intre 3 

si 33 km conducand adesea de disiparea energiei seismice pe o arie epicentrala 

relativ redusa deci cu o densitate mai mare in energie comparativ cu cutremurele 

intermediare vrancene ’’(Diaconescu Mihai ,Teza de doctorat ) 

 

        Energie si eficienta energetica . 

 

       Parte integranta a factorilor privind schimbarile climatice comunele au o 

contributie proprie la consumul de energie din intreaga lume motiv pentru care 

devin si o parte esentiala in rezolvarea acestei probleme . 

Subliniem faptul ca in acest context Comuna Sieu-Magherus nu si-a asumat pana 

in prezent un Plan de Actiune privind Energia Durabila care ar putea reprezenta un 

instrument al administratiei locale de a planifica ,implementa ,monitoriza si 

controla politicile de clima si energie la nivel local . 

Obiectivul general al PAED este de a promova eficientizarea energetica in toate 

sectoarele prin imformarea ,educarea si schimbarea comportamentelor locuitorilor 

si agentilor economici in directia dezvoltarii durabile locale si nationale . 

 

4.2. Sistemul de gospodarire al deseurilor . 

       Gestionarea deseurilor cuprinde toate activitatile de colectare ,transport ,tratare 

,valorificare si eliminare a deseurilor inclusiv monitorizarea acestor operatii . 

In judetul Bistrita –Nasaud a fost implementat proiectul ’’ SISTEM DE MANAGEMENT 

INTEGRAT AL DEŞEURILOR SOLIDE ÎN JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD’’ prin ADI Deseuri Bistrita 

Nasaud din care fac parte toate UAT-urile judetului .Odata cu implementarea 

acestui proiect au fost inchise toate gropile necomforme ,resturile de deseuri 

existente extrase si zona acoperita cu pamant .S-a trecut astfel la colectarea 
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deseurilor din poarata in poarta cu un operator unic, mai intai desurile fiind 

colectate in amestec ,iar ulterior selectiv pe categorii reciclabile si menajer . 

 

5.Capitalul uman ,infrastructura sociala ,educatie si sanatate . 

5.1. Forta de munca ,ocupare ,somaj . 

       La nivelul comunei Sieu-Magherus in anul 2020 conform evidentelor 

Registrelor agricole 2016-2020 ale UAT numarul populatiei se situa undeva la 

aproximativ 5000 de locuitori iar conform INS la data de raportare 1 iulie 2019 se 

inregistrau un numar de 4694 locuitori  .Din acest total un numar de 2996 locuitori 

au varsta cuprinsa intre 18-65 ani ,numar care constituie populatia activa a 

comunei Sieu-Magherus . 
 

 Evolutia numărului  mediu al salariaţilor pe localităţi şi medii de rezidenţă12: 

Localitatea             2012               2013                2014            2015           2016           2017              2018 

Şieu Măgheruş        603                  607                  556             502              834              810                 911 

       In prezent in Comuna Sieu-Magherus sunt bine reprezentate domeniul 2221: 

Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic  obiect de 

activitate al SC Teraplast S.A locul 1 in Top afaceri Romania in anul 2020 cu un 

numar mediu de angajati de 478  in anul 2019 si domeniul fabricarii panourilor de 

tip sandwisch obiect de activitate al S.C Terasteel SA locul 1 in Top profit 

Romania 2020 cu un numar mediu de angajati de 124  in anul 2019. 

De asemenea in top 5 afaceri firme din localitatea Sieu-Magherus sunt prezente 

urmataorele societati comerciale conform listafirme.ro  : 

 

 

Nr. Nume Firmă 

1 MASTERFOAM SRL 

156 A Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. SIEU MAGHERUS 

2 ROCIRO SRL 
282 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. SIEU MAGHERUS 

3 BENMILK TRADE SRL 

                                                           
12 Conform date INS BN 

https://www.listafirme.ro/masterfoam-srl-26207450/
https://www.listafirme.ro/rociro-srl-17277317/
https://www.listafirme.ro/benmilk-trade-srl-28541839/


     STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA                                   A COMUNEI  SIEU-MAGHERUS ,2021-2027 

DRAFT 

32 
 

290 Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. SIEU MAGHERUS 

4 SERVICII BISTRITENE SRL 
282 B Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. SIEU MAGHERUS 

5 FIRMA GALEA SRL 

282 C Jud. BISTRITA NASAUD, Loc. SIEU MAGHERUS13 

 

       Somajul pe plan local este pe un trend descrescator fata de perioada anilor 

2016-2019 ,populatia cea mai afectata fiind populatia feminina .Astfel comform 

saitului ANOFM.ro situatia la data de 31.12.2020 la nivel de judet Bistrita Nasaud 

arata ca exista un numar de 4375 someri din care 2313 sunt femei .La nivelul 

comunei Sieu-Magherus aceeasi sursa arata ca sunt inregistrati in total  68 someri 

din care 32 sunt de sex feminin.  

5.2. Educatie si infrastructura educationala existenta . 

       Reteaua sistemului educational din comuna Sieu-Magherus ,acopera nivelul de 

invatamant prescolar , scolar si gimnazial  si cuprinde in componenta sa 

urmatoarele : 

 4 unitati prescolare,gradinite  in localitatile Sieu-Magherus ,Chintelnic 

,Saratel ,Arcalia ; 

 2 unitati scolare cls.I-IV in localitatile Arcalia ,Crainimat ; 

 1 unitate gimnaziala in localitatea Sieu-Magherus ; 

       In prezent transportul scolar se efectueaza cu microbuze puse la dispozitie de 

prestatori de servicii pe baza de contract, achizitia unui microbuz scolar pe 

programele oferite de ministerul de resort si utilizarea acestuia de catre scoala fiind 

mult mai costisitoare decat externalizarea serviciului . 

       Institutiile scolare au o baza materiala ( Sali de clase ,biblioteca ,teren de sport 

,laboratoare ) buna ,respectiv umana (cadre didactice ) care asigura in bune conditii 

desfasurarea actului educational dar necesita diferite investitii atat in domeniul 

infrastructurii cat si in ceea ce priveste perfectioanrea continua a cadrelor didactice 

in vederea adaptarii la cerintele pietei ,inclusiv la nivel local prin specializarile 

prevazute in oferta educationala . 

 

5.3. Infrastructura sociala . 

       Compartimentul de asistenta sociala are in componenta sa doar un asistent 

social care asigura cu greu capacitatea functionala si de raspuns la problemele ivite 

in comunitate si in relatia cu institutiile sociale din judetul Bistrita -Nasaud .Daca 

                                                           
13 Conform listefirme.ro 

https://www.listafirme.ro/servicii-bistritene-srl-17726246/
https://www.listafirme.ro/firma-galea-srl-30016394/
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analizam activitatea acestui compartiment din ultimii ani  observam ca peste 50% 

din solicitarile repartizate spre rezolvare reprezinta raspunsuri si furnizare de 

informatii catre institutii deconcentrate ,ministere si judecatorii . 

       Din punct de vedere al infrastructurii pe teritoriul comunei nu exista in 

proprietatea sau administrarea comunei centre de tip rezidential ,centre pentru 

persoane varstnice sau defavorizate ,centre pentru persoane abuzate ,cu afectiuni 

neuropsihice sau cu handicap . 

       In anul 2019 au existat initiative de acest gen in parteneriat cu Consiliul 

Judetean Bistrita –Nasaud ,pentru punerea la dispozitie a doua terenuri in 

localitatea Arcalia in vederea construirii a doua case de tip familial unde sa fie 

cazate persoane cu dizabilitati dar acest lucru nu a fost posibil datorita opozitiei 

cetatenilor din localitate ,care nu au dorit construirea a astfel de edificii in 

localitatea lor . 

       Pe parte privata in localitatea Crainimat functioneaza un camin al persoanelor 

varstnice unde persoanele in nevoie sau fara apartinatori pot sa beneficieze de 

sevicii de ingrijire si tratament contra cost .La aceasta data Comuna Sieu-

Magherus are in plata 3 dosare de ingrijire varstnici la Centrele de la Nuseni si 

Tarlisua unde persoanelor in nevoie li se asigura servicii de ingrijire si tratament 

      La nivelul AJPIS Bistrita pentru beneficiarii rezidenti in comuna Sieu-

Magherus se afla in plata urmatoarelecategorii de prestatii sociale : 

 

               Nr.Crt.          Tipul prestatiei                           Numar 

1.        Alocatie de stat pentru copii                41 

 

2.         Alocatie pentru sustinerea familiei      47 

 

3.         Venit minim garantat                         42 

 

4.          Indemnizatie crestere copil                32 

 

5.          Plasament familial                              0 

 

6.           Persoane cu handicap                       51 

 

5.4. Sanatate 

       Avand in vedere apropierea de municipiul Bistrita si posibilitatile facile de 

acces spre unitatile sanitare din aceasta zona urbana unitatile sanitare din comuna 

sunt destul de precar reprezentate in prezent in comuna functionand un singur 

dispensar uman ,care este deservit de 2 medici de familie si un medic stomatolog 

,ajutati de 3 asistente medicale .Comuna nu are unitate spitaliceasca cu paturi sau 
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unitate de primiri urgente .Cladirea in care functioneaza cabinetele medicale este o 

cladire veche si din acest motiv s-au pus bazele construirii unei noi unitati sanitare 

cu 4 cabinete medicale care sa poata fi utilizata in caz de nevoie si ca unitate de 

primiri urgente mai minore care sa nu necesite spitalizare .Modalitatea de finantare 

a noilor spatii sanitare este prin CNI SA care a aprobat in anul 2020 solicitarea 

noastra de finantare . 

       In domeniul farmaceutic comuna dispune de 2 farmacii umane si una 

veterinara care deservesc zilnic populatia comunei . 

Principalele trei cauze de deces la nivelul comunei Sieu-Magherus sunt bolile 

cardiovasculare ,tumorile si bolile aparatului respirator . 

5.5. Cultura si culte  

       Comuna Sieu-Magherus adaposteste o serie de vestigii de patrimoniu 

arhitectural ,monumente si ansambluri incadrate ca monumente istorice de valoare 

nationala si universala (Clasa A) sau ca monumente istorice reprezentative pentru 

patrimoniul cultural local (Clasa B) . 

 Monumente arheologice : 

Biserica Evanghelica  Cod LMI  BN –II- m-A-01711 ; 

Castelul contelui Bethlem  Cod LMI   BN-II-m-A-01614.01; 

 Monumente de for public : 

Monumentul Eroilor Neamului Sieu Magherus ; 

Monumentul Eroilor Neamului Chintelnic ; 

Biserica Ortodoxa Crainimat ; 

Biserica Ordotoxa Arcalia ; 

Bisericuta de lemn Arcalia ; 

 Monumente memoriale /funerare : 

Monumentul omagial protopop Grigore Pletosu Chintelnic ; 

Cimitirul Ostasilor Maghiari Saratel ; 

       De-a lungul timpului in comuna Sieu-Magherus nu s-a construit o casa de 

cultura iar muzeele lipsesc cu desavarsire din peisajul local .Activitatile 

culturale/sociale  se desfasoara in cele 7 camine culturale spectacolele de teatru 

,muzica sau concerte in aer liber fiind lipsite din zona noastra de competenta . 

       In comuna functioneaza o biblioteca comunala care inglobeaza un numar de 

13.029 volume de carte la nivelul anului 2020 si un numar redus de cititori .   

Expansiunea din ultimii ani a internetului si a retelelor de socializare s-a facut in 

dauna cititului ,populatia apeland mai degraba la vizionari video sau audio in 

detrimentul lecturarii unor carti scrise de  mari personalitati . 

 

5.6. Infrastructura de tineret si sport . 

       In comuna Sieu Magherus exista 4 terenuri de sport din care 3 terenuri cu iarba 

si un teren sintetic .Aceasta infrastructura a fost conservata mai ales pe perioada in 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:BN-II-m-A-01614.01
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care tinerii din comuna au activat in Liga a -V- a de fotbal la nivelul judetului 

Bistrita-Nasaud .Din pacate in anul 2020 echipa de fotbal a renuntat sa mai 

participe din lipsa interesului pentru sport si astfel prin nefolosirea bazelor sportive 

acestea se deterioreaza avand nevoie constanta de reparatii .Planificarea reabilitarii 

infrastructurii sportive trebuie sa constituie o preocupare prioritara .Pe viitor se 

doreste o zona de promenada amenajata pe malul raului Sieu intre localitatile 

Crainimat –Sieu-Magherus –Chintelnic . 

6. Capacitate administrativa  

6.1. Relatia administratiei cu cetatenii . 

       Relatia dintre administratia publica si cetatenii comunei Sieu- Magherus a fost 

intotdeauna una destul de buna dar  uneori si controversata fiecare parte  avand 

asteptari care nu au satisfacut decat partial cealalta parte .Asteptarile cetatenilor 

sunt legate de trasparenta si calitatea si eficienta serviciilor publice asteptarile 

administratiei publice locale sunt legate de implicarea activa a cetatenilor in viata 

comunitatii . 

       Cetatenii isi pot exprima opinia fata de principalele probleme la nivelul 

comunitatii si cu privire la posibilitatea de solutionare ,inclusiv pentru a da un 

feedback general asupra acestora prin completarea unui chestionar anonim . 

       Digitalizarea administratiei locale din Comuna Sieu Magherus reprezinta o 

coordonata importanta ce va fi avuta in vedere in viitor .Incepand cu anul 2021 

cetatenii comunei Sieu-Magherus si nu numai vor avea posibilitatea platilor on-line 

a impozitelor si taxelor locale prin intermediul portalului www.ghiseul.ro .In ceea 

ce priveste finantarea in digitalizarea administratiei locale aceasta se va face cu 

precadere de la bugetul local sau din donatii ,sponsorizari intrucat la acest capitol 

finantarile externe nerambursabile in cazul comunelor sunt inexistente . 

       In ceea ce priveste site-ul primariei acesta contine si formulare tipizate care 

pot fi obtinute prin accesarea acestuia insa de cele mai multe ori functioneaza greoi 

iar informatiile nu sunt mereu actualizate .In acest sens suntem sprijiniti din anul 

2020 de catre Grupul Teraplast prin specialistii sai in IT pentru redefinirea paginii 

web care sa fie mult mai usor accesibila si sa cuprinda numeroase si variate  date 

precum si informatii utile actualizate la zi . 

       Comuna Sieu Magherus este membra a Asociatiei Comunelor din Romania 

,face parte din ADI Deseuri ,ADI Apa si Canalizare si a infiintat impreuna cu 

comunele limitrofe Sieu-Odorhei si Sintereag ,ADI Magherus-Odorhei-Sintereag 

prin intermediul caruia a castigat in anul 2016 ,locul I la prima sesiune de depunere 

si evaluare a proiectelor pe PNDR 2016-2020.De asemenea este asociata cu 

membrii ADI Bichigel-Idieciu pentru asigurarea auditului intern anual al comunei . 

       Pana la acesta data Comuna Sieu-Magherus nu este infratita cu niciun partener 

extern .Nivelul datoriei publice este unul redus in timp ce in fiecare an se 

inregistreaza un excedent destul de consistent . 

http://www.ghiseul.ro/
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Comuna Sieu –Magherus a achiesat la Strategia Nationala Anticoruptie 2016-

2020,elaborand in acest sens si planul de integritate . 

       Din punct de vedere al sigurantei cetatenilor cele mai frcvente probleme sunt 

legate de existenta cainilor comunitari .Pentru cainii vagabonzi nu exista un 

serviciu comunitar ,nu exista un adapost pentru acestia unde sa fie adapostiti dupa 

ce sunt extrasi de pe strazi ,deparazitati si vaccinati eventual castrati .Intrucat in 

ultimii ani aceasta problema reclamata prinde amploare avem in vedere o initiativa 

conjugata a mai multor comune care sa contribuie la construirea unui adapost 

pentru cainii comunitari si suportarea cheltuielilor unui serviciu care sa rezolve 

aceasta problema tot mai acuta a locuitorilor satelor noastre . 

       Capacitatea administrativa de implementare a strategiei proiectate in perioada 

2012-2020 se remarca prin  preocuparea pentru realizarea proiectelor de 

infrastructura edilitara ,drumuri ,strazi si unitati scolare , culturale .In domeniile 

infrastructura sociala si turism,mediul de afaceri  nu au fost realizate niciun proiect 

dintre cele propuse prin strategie . 

 

6.2. Experienta locala privind proiectele cu finantare nerambursabila . 

       Activitatea de depunere si implementare a proiectelor cu finantare 

nerambursabila a fost asigurata de toate compartimentele din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei rezultatele acestora fiind remarcabile pentru 

populatia comunei Sieu-Magherus . 

       Din proiectele cu finantare nerambursabila gestionate de administratia locala 

in ultimul program derulat amintim : 

 

 Modernizarea infrastructurii rutiere agricole in comuna Sieu Magherus ; 

 

 

 

 
 Modernizarea infrastructuriirutiere locale in comunele Sieu-Magherus ,Sieu-

Odorhei si Sintereag ; 
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 Modernizare ,extindere si dotare Gradinita Crainimat ,comuna Sieu 

Magherus ; 

 

 
 

 Modernizare iluminat public prin utilizarea lampilor cu  led ,in comuna 

Sieu-Magherus ; 

In acelasi timp cu derularea implementarii proiectelor europene administratia 

locala a obtinut si implementat cu succes si urmatoarele proiecte prin PNDL si 

AFM Romania  : 

 Modernizare strazi in localitatea Chintelnic,comuna Sieu-Magherus ;  
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 Alimentare cu apa ,canalizare si statie de epurare in localitatea Arcalia 

,comuna Sieu-Magherus ; 
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 Modernizarea infrastructurii rutiere locale  in comuna Sieu Magherus ; 

 

 
 

7.Analiza SWOT  

 

          PUNCTE TARI             PUNCTE SLABE  

 Conectivitate buna cu restul 

teritoriului ,acces direct la 

DN17(E58) si DN15A,acces la 

traseele feroviare importante, 

distanta mica fata de aeroporturile 

Cluj-Napoca si Tg.Mures ; 

 Infrastructura de afaceri,platforme 

industriale ; 

 Resurse turistice,potential natural 

ridicat ; 

 Rata  scazuta a somajului in comuna  

 Relief plat pe zona comunei ;  

 Rata scazuta a infractionalitatii in 

comuna Sieu -Magherus ; 

 Grad relativ redus de inadaptare 

sociala a locuitorilor comunei; 

 Disponibilitatea de a incheia relatii 

de parteneriat a autoritatilor locale, 

cu investitori locali sau straini; 

 

 Forta de munca insuficienta ; 

 Lipsa de atractivitate a 

comunei pentru tineri ; 

 Existenta strazilor 

nemodernizate si lipsa unor 

utilitati ; 

 Slaba reprezentare a 

invatamantului universitar in 

judet ,iar tinerii care studiaza in 

alte judete nu se mai intorc ; 

 Infrastructura de sanatate 

inferioara calitativ ; 

 Infrastructura de turism este 

insuficient dezvoltata ; 

 Servicii publice insuficient 

dezvoltate ; 

 Lipsa educatiei cetatenilor 

privind colectarea 

selectiva,respectiv de protectie 

a mediului ; 

 Resurse financiare limitate 

,inclusiv pentru realizarea 

obiectivelor din strategia de 

dezvoltare a comunei ; 
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          OPORTUNITATI              AMENINTARI   

 Existenta unor platforme industriale 

care absorb forta de munca din 

comuna si din imprejurimi ; 

 Terenuri si cladiri disponibile pentru 

inceperea sau dezvoltarea unor 

afaceri inclusiv in zonele centrale;  

 Conditii naturale favorabile pentru 

practicarea unor forme variate de 

turism in zona ; 

 Oportunitati de finantare prin PNDR 

si CNI SA ; 

 Existenta resurselor locale, putin 

sau necorespunzator valorificate in 

prezent, reprezentate prin suprafete 

importante de teren arabil si pasuni 

 Nivelul scazut al taxelor si 

impozitelor locale; 

 

 Migratia populatiei tinere spre 

marile orase si spre tarile 

dezvoltate  din cauza lipsei de 

atractivitate a comunei si a 

judetului ;    

 Incidenta  insolventei destul de 

crescuta in randul 

companiilorcu sediul social in 

comuna ; 

 Accentuarea procesului de 

imbatranire a populatiei; 

 Cresterea natalitatii in familiile 

sarace fara potential in educatia 

si cresterea armonioasa a 

acestor copii,rezultand o 

generatie care nu poate fi 

inglobata in campul muncii din 

lipsa de pregatire profesionala 

,de cunoasterea unei meserii 

existand premise sa se ridice 

numarul celor asistati social si 

chiar numarul celor care comit 

infractiuni; 

 

 

                                                                           

8.Concluzii. 

      Analizand situatia existenta din punct de vedere socio-economic la nivelul 

comunei Sieu-Magherus se desprind urmatoarele concluzii esentiale  : 

     Asezarea geografica si cadrul natural . 

Comuna Sieu-Magherus este bine asezata in teritoriu fiind un pol de dezvoltare la 

marginea municipiului Bistrita cu o insemnatate strategica la nivel judetean si un 

rol de echilibru in reteaua de localitati ; 

     Avantajele date de pozitionarea geografica prin racordarea la drumuri de viteza 

cum sunt DN17 si DN 15A si importante noduri de cale ferata ,apropierea de cele 

doua aeroporturi Cluj-Napoca si Tg.Mures confera atractivitate fata de potentialii 
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investitori .Cu toate acestea sunt necesare si alte conditii pentru atragerea de noi 

investitori respectiv existenta unei infrastructuri necesare dezvoltarii economice si 

disponibilitate fortei de munca . 

 

     Activitatea economica si turism  

         Comuna Sieu-Magherus este reprezentata de o situatie economica buna prin 

prezenta unor mari si prestigioase companii care au realizat in zona adevarate 

platforme industriale si de rata scazuta a somajului . 

       In economia locala cea mai mare contributie la cifra de afaceri o aduce              

Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic , fabricarea 

profilelor deschise din otel obtinute prin laminari succesive la rece sau prin 

indoirea produselor plate si fabricarea prin formare sau indoire la rece a foilor 

pliate si a panourilor tip sandwish . 

        Principalele domenii economice din comuna Sieu Magherus sunt reprezentate 

de industria prelucratoare ,comert ,activitatea de depozitare ,transporturile 

,constructii. 

       Printre nevoile semnalate de mediul de afaceri local se remarca necesitatea 

unei  interventii mai rapide din partea administratiei publice locale orientate catre: 

- Cresterea calitatii vietii locuitorilor comunei ,in vederea atenuarii tendintei 

de relocare a tinerilor catre orasele mari si a relocarii tinerilor catre 

municipiul Bistrita ,reducand astfel transportul fortei de munca ;  

- Sprijinirea mediului de afaceri local prin interventii precum aplicarea unui 

nivel de impozitare echitabil si practicarea unor politici active de atragere a 

investitorilor prin consolidarea infrastructurii oferite zonelor industrial ; 

     Infrastructura si echipare teritoriala  

       Ultimii ani au inregistrat preocupari constante in vederea sistematizarii 

comunei Sieu Magherus eforturile facute fiind incununate in anul 2019 cand s-a 

aprobat actualizatea PUG Comuna –Sieu Magherus pentru o perioada de 10 ani . 

       Au fost intocmite studii de fezabilitate pentru realizarea unor lucrari de 

infrastructura si edilitare intrucat infrastructura si utilitatile sunt conditii esentiale 

pentru dezvoltarea economica a oricarei unitati administrativ teritoriale .Sunt 

necesare in continuare investitii in infrastructura ,care trebuie prioritizate pentru 

asigurarea unui management responsabil al teritoriului ,in acord cu principiile unei 

dezvoltari durabile . 

 



     STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA                                   A COMUNEI  SIEU-MAGHERUS ,2021-2027 

DRAFT 

42 
 

     Capitalul uman ,infrastructura sociala si educationala . 

       Cea mai mare parte a populatiei comunei Sieu-Magherus isi desfasoara 

activitatea in municipiul resedinta de judet .In acest sens dezvoltarea economica a 

comunei noastre poate duce la absorbtia in procent mai mare a fortei de munca 

locale cu beneficii pentru industria locala . 

       La nivelul comunei exista forta de munca calificata ,relativ ieftina si 

disponibila ,iar oamenii sunt harnici .Exista riscul de migrare a fortei de munca 

intr-un mediu de locuire mai atractiv . 

       Sistemul educational se confrunta cu o scaderea numarului de copii care 

urmeaza cursurile scolilor din comuna datorita parintilor care desi au rezidenta in 

comuna prefera sa conduca copiii lor spre unitati scolare de la oras in principal 

datorita faptului ca acele scoli ofera un program prelungit de scoala dupa scoala 

,oferindu-le acestora posibilitatea sa lucreze si sa-si conduca copii spre scoala in 

acelasi  

timp.  

       Infrastructura de sanatate este deficitara ,necesitand investitii prin construirea 

unor noi spatii propice serviciilor medicale ,de achizitie in aparatura medicala si 

pregatirea personalului .In ultimii ani a fost achizitionat un teren si s-a depus o 

cerere de finantare la CNI SA in vederea finantarii unui centru medical cu 4 

cabinete medicale obtinandu-se o finantare in acest sens . 

     Capacitate administrativa  

       In sectorul administrativ este necesara stimularea utilizarii tehnologiilor 

informationale si comunicatiilor continuandu-se proiectele realizate in ultimii ani 

care au ca rezultat direct digitalizarea administratiei . 

       Dintr-un portofoliu  de 19 proiecte propuse prin Strategia 2016-2020 ,au fost 

realizate 14 proiecte  .Principala problema care a condus la acest rezultat este lipsa 

fondurilor ceea ce implica un risc in implementare si pentru perioada viitoare . 

PARTEA A-II-A PARTEA A-II-A  

1.Analiza de impact a masurilor intreprinse in perioada de actiune a Strategiei 

2012-2020. 

       In urma analizei SWOT in anul 2012  s-au identificat trei directii prioritare 

care trebuie sa stea la baza elaborarii strategiei in vederea dezvoltarii durabile si 

anume  

         1. Dezvoltarea economiei 

         2. Dezvoltarea infrastructurii 

         3. Cresterea atractivitatii 

     Din cele trei directii ’’Dezvoltarea infrastructurii’’ trebuia facuta continuu dupa 

urmatoarele criterii astfel incat sa produca beneficii. 

         -siguranta si securitatea locuitorilor comunei impotriva calamitatilor 

         -raportul valoare investitie / efecte economice financiare produse 
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         -raportul valoare investitie / numarul beneficiarilor 

 

 

 

OBIECTIVE SI ACTIUNI PROPUSE PRIN STRATEGIA 2012-2020 

 SI GRADUL DE REALIZARE AL ACESTORA . 

OBIECTIVE SI ACTIUNI 

PROPUSE  

IMPLEMENTARE  

IMEDIATA  

TERMEN 

SCURT 

TERMEN MEDIU SI 

LUNG  

Grad  

realizare 

            AGRICULTURA ,SILVICULTURA SI DEZVOLTAREA RURALA  % 
Optimizarea conditiilor 
pentru sprijinirea activitatilor 
rentabile in agricultura. 

 X Abator si Fabrica  

de produse lactate, 

Cultivarea terenurilor 

90% 

Oferirea de consultanta 
specializata pentru 
intreprinzatorii agricoli 

 X Prezentare finantari , 

Incubatoare de 

afaceri, 

90% 

Sustinerea infiintarii de 
asociatii a producatorilor 
comunei 

 X ACT Arcalia ,Sieu-

Magherus, 

Chintelnic,Crainimat 

50% 

Impadurirea terenurilor 
degradate ,predispuse 
alunecarilor de teren. 

 X Actiune voluntara 

O.S. Valea Sieului 

,primarie ,scoala. 

50% 

                                                INFRASTRUCTURA SI MEDIUL  
Intretinerea drumurilor 
comunale asfaltate 

 X DC 31B 90% 

Modernizare drumuri 
comunale,asfaltare  

  X 

DC 31B,DC 31 A,DC 

32D,Sieu-Magherus 

Arcalia 

80% 

Construirea sistemului de 
canalizare a apelor 
pluviale prin santuri si rigole 

  X 

In zona DC 31B,DC 

31 A,DC 32D,Sieu-

Magherus Arcalia si 

strazi modernizate 

90% 

Organizarea sistemului de 
colectare selectiva, a  
deseurilor 

 X Plastic, metal si 

menajer din fata 

casei,sticla si hartie la 

semi ingropate,DEE 

si materiale 

constructii prin 

campanii gratuite. 

100% 
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Modernizarea si extinderea  
sistemului de alimentare cu 
apa in localitatile Saratel 
,Podirei , Valea 
Magherusului ,Arcalia;  

  X 

Saratel,Arcalia  

80% 

Modernizarea si extinderea  
sistemului de canalizare  
ape reziduale menajere si 
statii de epurare  in 
localitatile  Crainimat 
,Saratel  ,Arcalia, Sieu 
Magherus ; 

  X 

Arcalia  

25% 

Lucrari de reabilitarea retelei 
de iluminat public si 
ambiental 

 X Toate localitatile 

componente 

90% 

Lucrari de cadastru imobiliar 
intravilan si 
extravilan reactualizare PUG 

 X Actualizare PUG 

Cadastru 

100% 

25% 

Modernizare trotuare   X Sieu-

Magherus,Arcalia 

50% 

Modernizare drumuri 
agricole  

 X 8,7 Km 60% 

Modernizare strazi ,drumuri 
vicinale  

 X 8 Km 50% 

Extindere retele de gaze 
naturale  

  X 

Retea Crainimat zona 

Gomar  

Retea Saratel zona 

Terasteel investitii 

private 

Investitii publice –

lipsa cadrului legal 

adecvat  

 

 

 

 

 

 

 

0% 

                                                                ECONOMIA COMUNEI   
Sustinerea IMM urilor   X Taxe mici si 

predictibile ,PUG 

,PUZ,PUD  

80% 

Incurajarea dezvoltarii 
serviciilor din sectorul 
privat 

 X Informatii relevante 

,propuneri idei de 

afaceri si 

colaborare,eliberare 

autorizatii facil si in 

termen scurt 

80% 
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Sustinerea intreprinzatorilor 
straini care 
doresc sa investeasca in 
zona 

  X 

Nu au fost solicitari 

0% 

Incheierea de parteneriate 
public private  

  X 

Lipsa cadru legal 

0% 

Valorificarea bunurilor si 
serviciilor generate de 
capitalul natural din comuna 

 X Lemn de foc padure 

publica 

,terenuri,animale 

,produse 

animaliere,cereale 

,seminte . 

50% 

Intruniri in vederea oferirii de 
consultanta prielnica 
dezvoltarii de noi afaceri  

 X ADR Nord Vest 

,APIA,DADR  

75% 

                                                     EDUCATIA SI CULTURA  
Mentinere infrastructura 
scolara  

 X  90% 

Extindere si modernizare 
Scoala Generala Sieu 
Magherus  

 X  100% 

Construire sala de sport in 
Sieu Magherus  

  X 

Aprobare construire  

2020 prin CNI  

0% 

Modernizare Gradinita 
Crainimat  

 X  100% 

Modernizare Scoala 
Generala Crainimat  

 X  90% 

Amenajarea si dotarea unui 
centru de joaca 
si recreere pentru copiii 
comunei 

  X 

Zone de joaca 

amenajate  in aer liber  

90% 

Modernizarea Caminului 
Cultural Chintelnic  

 X  100% 

Construirea unui spatiu nou 
,adecvat pentru biblioteca 
comunei. 

 X In incinta sediului 

administrativ extins 

primarie 

90% 

                                                       SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA  
Construirea unui centru after 
school 

  X 

Lipsa finantarilor 

nerambursabile  in 

acest domeniu  

0% 
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Construirea unui centru 
medical de urgenta si 
spitalicesc de cel putin 10 
paturi. 

  X 

In 2020 aprobare 

dispensar nou CNI 

0% 

Sustinerea familiilor 
nevoiase pentru 
impiedicarea abandonului 
scolar  

 X Consiliere ,sprijin 

banesc rechizite 

,imbracaminte 

,transport scolar  

90% 

                                                                 TURISM  
Construirea unei zone de 
agrement in localitatea 
Saratel; 

  X 

Zona propusa a 

devenit zona 

industriala  

0% 

Construirea de noi baze 
sportive si modernizarea 
celor existente  

 X Sieu Magherus 

,Crainimat  

50% 

Obtinerea statutului de zona 
turistica de interes local  

  X 

Lipsa obiective care 

sa genereze 

declararea zonei 

0% 

Promovarea potentialului 
turistic existent prin 
simpozioane ,conferinte ,etc. 

 X Parcul Dendrologic 

Arcalia ,Masivul de 

sare,Saratel 

80% 

       Asa cum se poate observa din analiza de mai sus obiectivele fixate pentru 

perioada de programare 2012-2020 au fost atinse intr-un procent pozitiv ceea ce 

denota faptul ca obiectivele fixate au fost corecte ,necesare si  cuantificabile 

,motivele pentru care unele obiective nu au fost realizate fiind motivate punctual . 

       Impactul Strategiei de dezvolatare locala 2016-2020 este evaluat prin prisma 

efectului de ansamblu al beneficiilor aduse de strategie asupra unui numar cat mai 

mare de cetateni justificand astfel utilitatea strategiei . 

      In privinta sustenabilitatii ,implicit a sanselor ca rezultatele atinse sa fie 

mentinute sau dezvoltate in viitor este necesara o implicare activa atat a 

administratiei publice locale cat si a locuitorilor pentru utilizarea in bune conditii a 

investitiilor realizate si valorificarea acestora dupa principiile unui management 

durabil . 

 

2. Conceptul de dezvoltare durabila . 

2.1. Contextul european ,national si judetean . 

       Pentru perioada 2021-2027, Uniunea Europeană a făcut o propunere 

ambițioasă pentru bugetul european care să sprijine domenii importante 
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precum inovarea și mediul înconjurător, urmărind o simplificare nu doar de 

ordin administrativ, ci și a concentrării investițiilor în 5 obiective principale de 

politică (OP): 

o Europă mai inteligentă (o transformare economică inovatoare și inteligentă), 

o Europă mai verde, fără emisii de carbon, 

o Europă mai conectată (mobilitate și conectivitate TIC regională), 

o Europă mai socială (implementarea Pilonului european al drepturilor sociale) și 

o Europă mai aproape de cetățeni (dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor 

urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale)14. 

       Componenţa grupului tematic regional (GTR) (1) GTR va avea în componenţă 

membri, reprezentând: ADR (1 reprezentant - directorul general al ADR sau 

coordonatorul departamentului pentru strategii şi planificare), GLSR (câte 1 

reprezentant de la fiecare grup, altul decât coordonatorul) şi, după caz, în funcţie de 

tematică, reprezentanţi ai instituţiilor/ organizaţiilor cu atribuţii în domeniul 

respectiv din cadrul regiunilor, societate civilă etc. (2) GTR se constituie prin 

luarea în considerare a obiective de politică europene din propunerea de 

regulament general: Competitivitate, inovare și transfer tehnologic, digitalizare; 

Mediu şi schimbări climatice; eficienţă energetică; mobilitate; Infrastructură 

regională de transport; Educaţie; ocupare; sănătate; servicii sociale; Turism, 

cultură, patrimoniul cultural; administraţie şi bună guvernanţă. Un GTR se poate 

constitui pentru una sau mai multe priorităţi tematice. 

Infrastructura de apă și apă uzată insuficientă și inadecvată în raport cu 

cerințele de  conformare cu directivele  de mediu și pentru asigurarea adecvată a 

calității vieții 

       România a asumat prin Tratatul de Aderare la UE implementarea Directivei nr. 

98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman şi Directivei nr. 

91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate. In vederea conformării cu 

prevederile acestor directive România a avut perioade de tranziţie, aceste nefiind 

respectate. Astfel, până în decembrie 2015, era necesară conformarea cu anumiți 

parametri ai apei potabile, iar până în 2018 trebuiau îndeplinite obligațiile privind 

                                                           
14 Strategia de dezvoltarea durabila a ADRNord –Vest  
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colectarea și tratarea apei uzate în aglomerările cu peste 2000 l.e., cu termen 

intermediare pentru aglomerările peste 10.000 l.e. in decembrie 2015. 

       În Raportul de Țară din 2020, se arată că politica României în domeniul apei 

prezintă în continuare deficiențe, în special în ceea ce privește accesul la apă și la 

canalizare în zonele rurale, precum și cantitatea și calitatea apei potabile. Totodată, 

Raportul evidențiază că acțiunile legate de colectarea apelor uzate și conectarea la 

infrastructura publică de canalizare nu sunt încă finalizate, iar diferența până la 

atingerea obiectivului fixat privind colectarea apelor uzate generate de 

aglomerările cu peste 2 000 de locuitori echivalenți este de 26 %. La nivelul UE, în 

medie, 96 % din cetățeni sunt conectați în prezent la rezerve de apă potabilă, iar în 

România în 2017 doar 67,5 % din cetățeni erau conectați la apă potabilă.    

Accesibilitatea din punct de vedere financiar este cea mai scăzută din UE, 

cheltuielile cu aprovizionarea cu apă și cu canalizare reprezentând peste 6 % din 

cheltuielile gospodăriilor din cadrul celui mai sărac grup al populației. Măsurile 

identificate în Raportul de Țară vizează extinderea și modernizarea infrastructurii 

de apă potabilă și de apă uzată, monitorizarea calității apei potabile și 

modernizarea laboratoarelor pentru o mai bună monitorizare a substanțelor 

deversate în ape. 

      Deși au fost finantate proiecte prin POSM 2007-2013,  prin POIM 2014-2020 

și prin PNDR 2007-2013 și 2014-2020 (unele proiecte înregistrând întârzieri), 

există decalaje în atingerea ţintelor asumate prin Tratatul de Aderare. În 

consecință, pentru aglomerările peste 10.000 l.e., în data de 08.06.2018, COM a 

transmis autorităților române scrisoarea de punere în întârziere în cauza 2018/2109 

referitoare la Directiva 91/271/CEE. 

      O primă evaluarea a necesarului de investiții în sector a fost realizată de Banca 

Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare în baza datelor furnizate la nivelul 

anului 2018 și cu referire la toate aglomerăile care au făzut subiectul  negocierilor 

în contextul aderării la UE. Ca urmare a acestei evaluări rezultă un necesar 

preliminar de investiții de 13 miliarde de euro pentru apă uzată și de 9 miliarde de 

euro pentru apă potabilă.  Evaluarea finală a necesarului de investiții va fi realizată 

în cadrul Planului strategic de finanțare, bazat pe Planul National de investiții 

elaborat în perioada finalizării Listei actualizatate a aglomerărilor de peste 2000 

l.e., aflate în curs de elaborare de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu 

Banca Mondială. 

       Având în vedere decalajul substanțial în îndeplinirea angajamentelor de 

conformare, investitiile care vizeaza sectorul apă – apă uzată din PODD reprezintă 

o prioritate strategică și vor fi realizate conform Master Planurilor Judeţene 
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reactualizate și a Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice. Totodată, 

în PODD va continua politica de regionalizare în sector, demarată in perioadele de 

programare financiară anterioare, avându-se în vedere implementarea proiectelor 

începute în perioada 2014-2020 a căror finalizare se va realiza începând cu anul 

2023, precum și dezvoltarea de noi proiecte care vizează conformarea cu 

prevederile Directivei privind epurarea apelor uzate urbane și celei privind 

alimentarea cu apă. 

       Referitor la alimentarea cu apă, proiectele vor viza, în  principal, asigurarea 

calității apei și conectarea la sistemele de alimentare cu apa in contextul proiectelor 

integrate regionale de apă și apă uzată. O pondere importantă o vor avea măsurile 

vizând reducerea pierderilor de apă, astfel cum a fost recomnadat atat de Raportul 

12/2017 al ECA „Implementing the Drinking Water Directive: water quality and 

access to it improved in Bulgaria, Hungary and Romania, but investment needs 

remain substantial”, cat si de analizele efectuate la nivel national cu privire la 

masurile necesare pentru eficientizarea și asigurarea sustenabilității proiectelor. În 

plus se vor avea în vedere prevederile directivei care amendeaza Directiva privind 

calitatea apei destinate consumului uman legat în special de asigurarea accesului la 

apă.   

       În ceea ce priveşte colectarea şi epurarea apelor uzate urbane, finanțarea va fi 

acordată pentru  aglomerările cu peste 2000 l.e. dând prioritate finalizăriii 

investițiilor în aglomerările peste 10.000 de locuitori echivalenți, astfel încât să fie 

evitate penalitățile generate de infringement și să nu fie afectat procesul de 

regionalizare care reprezintă pilonul principal de susținere a procesului 

investițional în sector. Totodată, proiectele vor avea ca obiectiv și asigurarea 

facilităților de management al nămolului rezultat de la stațiile de epurare. Pentru  

sectorul de apă și apă uzată se va acorda prioritate proiectelor care vizează 

colectarea și epurarea apelor uzate, fără a fi afectat însă principiul abordarii 

integrate al investițiilor în sector. 

Necesitatea accelerării tranziției spre economia circulară printr-o gestionare 

eficientă a deșeurilor 

       La nivel european a fost revizuită legislaţia privind managementul deșeurilor, 

fiind adoptat Pachetul privind economia circulară prin care statele membre sunt 

obligate să ia măsuri specifice pentru a susține prevenirea, pregătirea pentru 

reutilizare și reciclarea deșeurilor în detrimentul depozitării și incinerării acestora.  

       Politica națională în domeniul gestionării deșeurilor se subscrie politicii 

europene în materie de prevenire a generării deșeurilor și urmărește reducerea 

consumului de resurse și punerea în practică a ierarhiei deșeurilor. Investițiile 

PODD vizează consolidarea economiei circulare, prin prevenirea generării de 
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deșeuri și reducerea acestora, utilizarea eficientă a resurselor, reutilizare, reparare 

și reciclare  sau alte operaţiuni, precum și închiderea depozitelor neconforme, 

astfel încât valoarea produselor, a materialelor și a resurselor să fie menținută în 

economie cât mai mult timp posibil.  

       Scopul acestor investiții îl reprezintă contribuția la îndeplinirea tuturor 

obiectivelor prevazute în legislația națională și a celor din Pachetul privind 

economia circulară, în principal  pregătirea pentru reutilizare şi reciclarea a 65% 

din masa deșeurilor municipale și reducerea cantității de deșeuri municipale 

depozitate până la minim 10% din cantitatea totală de deșeuri municipale 

depozitate până in 2035.  

      Totodată, investițiile în acest sector au în vedere aspectele identificate în 

Raportul de Țară din 2020, în care se precizează că gestionarea deșeurilor continuă 

să reprezinte o provocare majoră pentru România, înregistrându-se în continuare o 

rată scăzută de reciclare a deșeurilor municipale (14 %) și rate ridicate de 

depozitare a deșeurilor (70 %). În plus, ratele de reciclare stagnează din 2013, în 

timp ce rata de incinerare a crescut ușor la 4 %. În 2017, cantitatea de deșeuri 

municipale generate pe cade locuitor în România continua să se situeze cu mult sub 

media UE, de aproximativ 487 kg/locuitor. De asemenea, în  Raportul de alertă 

timpurie pentru România se menționează că există riscul ca țara să nu atingă 

obiectivul privind pregătirea pentru reutilizarea/reciclarea deșeurilor municipale 

stabilit pentru 2020. 

Nivelul limitat de conservare a biodiversităţii în ariile Natura 2000 si de 

asigurare a managementului adecvat pentru menţinerea sau refacerea stării 

favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor 

       În România, ariile naturale protejate sunt clasificate în arii protejate de interes 

naţional (Parcuri Naţionale, Parcuri Naturale, rezervaţii, etc.) şi arii protejate de 

interes internaţional (situri Natura 2000, situri Ramsar, etc.). Dintre ariile protejate 

de interes internaţional, cele mai numeroase sunt siturile Natura 2000, desemnate 

la nivel european. Reţeaua de situri Natura 2000 este instrumentul principal pentru 

conservarea patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii Europene. Aceasta este   

fundamentata pe două directive, respectiv Directiva 92/43 din 1992 privind 

Conservarea Habitatelor Naturale și a Faunei și Florei Sălbatice și Directiva 79/409 

din 1979 amendată în 2009 prin Directiva 2009/147/CE privind conservarea 

păsărilor sălbatice. La nivelul României există 435 de Situri de Importanţă 

Comunitară (SCI) şi 171 de Arii de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA). 

      Pentru a garanta că siturile Natura 2000 sunt gestionate într-un mod clar și 

transparent, precum și pentru a exista un cadru solid și eficient pentru punerea în 

aplicare și monitorizarea măsurilor de conservare, deși nu sunt obligatorii în 
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temeiul Directivei Habitate, Comisia Europeană încurajează cu fermitate SM să 

elaboreze planuri de management pentru siturile Natura 2000 identificate pentru a 

exista un cadru transparent privind starea de conservare a speciilor și habitatelor și 

obiectivele specifice de conservare.  

       Prin PODD se vor avea în vedere investiții care vizează conservarea 

biodiversității prin: asigurarea unui management eficient al ariilor naturale 

protejate; protecţia diversității biologice, inclusiv refacerea ecosistemelor 

degradate din ariile protejate, dezvoltarea capacității administrative a structurilor 

de management și autorităților de reglementare. Totodată, va fi avută în vedere 

creșterea nivelului de cunoaștere privind biodiversitatea, ecosistemele și serviciile 

aferente acestora.  

       De asemenea, protecția biodiversității se va realiza și în cadrul celorlalte 

priorităţi de finanţare din PODD sau alte programe, care vor promova proiecte 

bazate pe infrastructura verde şi serviciile oferite de ecosisteme, în acord cu 

elementele rezultate din evaluarea impactului asupra mediului. 

       Astfel, PODD va sprijini elaborarea şi implementarea planurilor de 

management  pentru siturile Natura 2000 și ariile naturale protejate (inclusiv 

conectivitatea ecologică), dezvoltarea de măsuri generale de cunoaștere (inclusiv 

studii), monitorizare și conservare a diversității biologice, precum și acţiuni de 

reconstrucţie ecologică a ecosistemelor degradate. 

       Investițiile în implementarea planurilor de management a ariilor protejate vor 

ține seama și de cele identificate în Raportul de Țară din 2020, unde se precizează 

că  exploatarea ilegală intensivă a pădurilor românești este o problemă recurentă, 

care duce la reducerea capacității naturale de captare a dioxidului de carbon a 

pădurilor și la pierderea semnificativă a biodiversității. De asemenea, vor fi avute 

în vedere aspectele identificate în Raportul de Țară din 2019 în care se precizează 

că România a rămas în urmă cu privire la câteva componente esenţiale care 

afectează nivelul de trai, printre care şi infrastructura verde. 

Măsuri insuficiente pentru îndeplinirea cerințelor de monitorizare și reducere a 

emisiilor astfel încât să se contribuie în mod eficient la realizarea obiectivelor 

Uniunii Europene privind calitatea aerului 

       Conform Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer 

mai curat pentru Europa, SM au obligația de a îmbunătăți monitorizarea și 

evaluarea calității aerului, precum și de a raporta COM asupra calității aerului.  

       Totodată, conform Directivei (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor 

naționale de anumiți poluanți atmosferici (Directiva NEC) fiecare Stat Membru are 
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angajamente de monitorizare și reducere a emisiilor de poluanți atmosferici 

(particule fine în suspensie-PM2,5, oxizi de azot-NOx, dioxid de sulf – SO2, 

compuși organici volatili- COVnm și amoniac – NH3) cu ținte stabilite pentru anii 

2020 și 2030, precum și obligația de a elabora un program național de control al 

poluării atmosferice (PNCPA). 

       Având în vedere aceste prevederi ale directivelor, investițiile demarate prin 

POIM privind dotarea sistemului naţional de evaluare şi monitorizare a calităţii 

aerului în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii Evaluării Naţionale a Calităţii 

Aerului vor fi continuate și diversificate astfel încât România să respecte cerințele 

de asigurare și control al calității datelor și de raportare a RO către CE și să asigure 

premisele pentru protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg, conform 

standardelor Organizației Mondiale a Sănătății. 

       Totodată, s-a avut în vedere Raportul de Țară din 2020 care menționează că 

poluarea aerului continuă să fie o problemă în România și identifică măsuri de 

sprijin menite să abordeze principalele surse de poluare a aerului, să conducă la 

îmbunătățirea calității aerului și la modernizarea monitorizării. De asemenea, 

Raportul evidențiază că modernizarea și îmbunătățirea rețelei de monitorizare a 

calității aerului și sprijinirea raportării în timp util a datelor privind calitatea aerului 

sunt de o importanță capitală. 

       Astfel, prin PODD sunt vizate investițiile de modernizare a monitorizării 

calității aerului și cele privind eficiența energetică în  sisteme de încălzire 

centralizată (SACET), restul măsurilor care conduc la îmbunătățirea calității 

aerului (ex. eficiența energetică în clădiri publice și rezidențiale , mobilitate urbană 

etc.) vor fi realizate prin programele regionale și tranziție justă 

Gradul insuficient de adaptare la efectele schimbărilor climatice şi 

managementul riscurilor 

       Raportul de Țară din 2020 evidențiază că frecvența mai mare a fenomenelor 

meteorologice extreme a provocat deja daune materiale în ultima perioadă. În 

ultimele două decenii, România a fost afectată  de inundații ale bazinelor 

hidrografice și ale zonei costiere, precum și de secete severe care ar putea fi 

urmarea schimbărilor climatice. România se numără printre țările UE care sunt cel 

mai expuse inundațiilor de amploare, iar aproximativ 13 % din suprafața țării 
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reprezintă zone inundabile. Totodată,  Raportul evidențiază că în perioada 2002-

2012, România s-a numărat printre țările din UE cu cel mai mare număr de decese 

cauzate de inundații și cu cele mai multe locuințe deteriorate, costurile directe 

totale fiind estimate la 3,6 miliarde EUR. Investițiile pentru gestionarea 

inundațiilor viitoare identificate în planurile de management al riscului de inundații 

se ridică la aproximativ 3,7 miliarde EUR. În absența unor politici privind 

schimbările climatice, clima se va schimba în mod considerabil în următorii 50-

100 de ani, ceea ce va duce la o pierdere de aproximativ 8-10 % din PIB-ul pe cap 

de locuitor în România până în 2100. 

       Conform Raportului de ţară realizat de Direcția Generală Mediu din cadrul 

Comisiei Europene “Evaluarea din 2019 a punerii în aplicare a politicilor de mediu 

ale UE - Raport de țară - România”, aprilie 2019, România înregistrează întârzieri 

în ceea ce privește măsurile de adaptare la schimbările climatice, prevenirea 

inundațiilor și a altor pericole naturale. In raport au fost identificate nevoile de 

investiții prioritare pentru a promova adaptarea la schimbările climatice, prevenirea 

riscurilor și reziliența în fața dezastrelor și, în special, pentru a pune în aplicare 

strategii de prevenire a riscurilor și a aborda riscurile legate de schimbările 

climatice și riscurile naturale (inundații, secetă, incendii forestiere, alunecări de 

teren, cutremure), conform priorităților stabilite la nivel național și în cadrul 

coordonării și cooperării transfrontaliere și transnaționale. 

       Conform Evaluării riscului de dezastre la nivel național, conform datelor 

istorice, inundaţiile și seceta se află printre riscurile cu cea mai mare frecvență pe 

teritoriul României. 

       În ceea ce privește managementul riscurilor, este în continuare nevoie de 

investiții în vederea asigurării unei societăți reziliente la riscuri și dezastre și 

adaptată la realitatea operațională. Astfel sunt necesare investiții privind prevenirea 

riscurilor, dar si de investiții ținând seama de nevoia comunității de a se adapta și 

recupera după un dezastru prin menținerea și reabilitarea structurilor și funcțiilor 

sale esențiale.  

Abordarea utilizării Investiției Teritoriale Integrate (ITI)  -  acest instrument va fi 

utilizat pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării, pentru Valea Jiului și pentru alte 

teritorii care vor aplica acest instrument. 
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       În ceea ce privește Delta Dunării, având în vedere că este o zonă cu specific 

geografic unic, de importanță ecologică națională și internațională, prioritățile din 

PODD care vor contribui la implementarea Strategiei Dezvoltării Durabile a Deltei 

Dunării vor avea în vedere:  

- promovarea eficienţei energetice în întreprinderi în vederea susținerii unei 

economii cu emisii scăzute de carbon; 

- infrastructura de apă și apă uzată în cadrul acțiunilor integrate de dezvoltare 

a sistemelor de apă și apă uzată regionale; 

- economia circulară pentru îmbunatățirea modului de gestionare a deseurilor 

municipale in vedere asigurarii tranzitiei spre economia circulara, în 

conformitate cu nevoile identificate în PJGD la nivelul județului Tulcea și 

Constanța;  

- conservarea biodiversităţii și remedierea siturilor -  în cadrul acestei 

priorități vor fi promovate proiecte constând în implementarea măsurilor de 

conservare a biodiversității conform Planului de Management al RBDD și a 

altor arii naturale protejate, precum și reconstrucție ecologică a 

ecosistemelor din afara ariilor protejate; 

- adaptarea la schimbările climatice și managementul riscurilor – în cadrul 

priorității 4 din PODD vor fi promovate măsuri non-structurale și structurale 

pentru prevenirea riscului la inundații, cu accent pe utilizarea serviciilor 

oferite de ecosisteme și cu respectarea legislației de mediu; aceste măsuri 

trebuie să derive din planul de management al riscului la inundații. Totodată, 

vor fi avute în vedere și măsuri de întărire a capacității de răspuns a 

structurilor cu rol în managementul situațiilor de urgență, în acord cu 

evaluarea națională a riscurilor. 

Conform Raportului de ţară Investițiile în eficiența energetică rămân în continuare 

scăzute, în ciuda unor stimulente adecvate din partea statului iar pentru 

îndeplinirea obiectivul UE 2030 de eficiență energetică de 32,5%, trebuie atrasă o 

cotă mai mare de finanțarea privată. În cadrul PNIESC, România a indicat o nevoie 

totală de investiții de aproximativ 22 de miliarde EUR în domeniul energiei și 

climei pentru perioada 2021-2030 ceea ce evidențiază contribuția esențială pe care 

fondurile europene derulate prin PODD, o vor avea în aceste sectoare.  

În scopul atingerii țintelor comune la nivelul Uniunii, România și-a propus prin 
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intermediul PNIESC: 

• Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu cel puțin 40% până în 

2030, comparativ cu 1990; 

• Creșterea ponderii de energie din surse regenerabile în consumul final până la 

30,7% în 2030; 

• Scăderea consumului final de energie cu 40,4% în 2030; 

• Atingerea unui grad de interconectare a sistemelor de transport a energiei 

electrice de 15% până în 2030. 

Astfel, alegerea acestui obiectiv specific este rezultatul necesității pe de o parte de 

a respecta țintele asumate de România și de a contribui la dezvoltarea coerentă și 

continuă a sectorului energetic național, iar pe de altă parte pentru a contribui 

susținut atât la realizarea politicilor și măsurilor aferente celor cinci dimensiuni ale 

Uniunii Energetice, cât și la realizarea obiectivelor europene comune din pachetul 

“Energie curată pentru toți europenii”. 

Pachetul „Energie curată pentru toți europenii” propune noi reguli care să aducă 

avantaje considerabile din perspectiva consumatorului, din perspectiva mediului și 

din punct de vedere economic.  

Unul din documentele pachetului „Energie curată pentru toți europenii” urmărește 

să stabilească un design modern pentru piața energiei electrice din UE,  adaptat la 

noile realități ale pieței - mai flexibil, mai orientat către piață și mai bine plasat 

pentru a integra o pondere mai mare de surse regenerabile.  

Prin selectarea acestui obiectiv specific România dorește să contribuie la 

modernizarea pieței nationale de energie ca parte integrantă a pietei de energie 

europeană.  Implementarea infrastructurii inteligente reprezintă un pas intermediar 

esențial pentru asigurarea flexibilității sistemului energetic, care oferă beneficii 

tangibile atât pentru operatorii cât și pentru utilizatorii finali,. 

Schimbările climatice (creşterea temperaturii, modificări ale precipitaţiilor, 

evenimente extreme, disponibilitatea resurselor de apă, creşterea nivelului mării 

etc) au loc la nivel global şi în Europa, iar unele dintre modificările observate au 

stabilit recorduri în ultimii ani. Schimbările climatice au condus deja la o gamă 
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largă de efecte asupra sistemelor de mediu şi asupra societăţii, efecte importante 

fiind preconizate şi în viitor, putând conduce la creşterea vulnerabilităţilor 

existente şi la adâncirea dezechilibrelor socio-economice. Măsuri de adaptare la 

efectele schimbărilor climatice sunt necesare în numeroase domenii, acestea 

putând contribui la scăderea pagubelor produse de dezastrele naturale şi alte efecte 

ale schimbărilor climatice. 

Conform Evaluării riscului de dezastre la nivel național, inundaţiile și seceta sunt 

printre cele mai frecvente riscuri, din cele 10 tipuri de hazarduri selectate pe baze 

științifice pentru a fi supuse evaluării naționale, din lista riscurilor recunoscute de 

legislația românească, pe baze istorice, ca fiind probabile să aibă loc pe teritoriul 

României. 

Evenimentele meteorologice şi hidrologice extreme devin tot mai frecvente sau 

mai intense, generând pagube importante. 

Astfel, corelat cu recomandările Raportului de ţară privind evaluarea din 2019 a 

punerii în aplicare a politicilor de mediu, pentru perioada următoare de programare 

sunt necesare în continuare investiţii pentru adaptarea la schimbările climatice, 

managementul riscurilor și creşterea rezilienței în faţa dezastrelor, ce vizează 

măsuri privind: reducerea impactului inundațiilor și celorlalte fenomene naturale 

asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice; reducerea 

impactului manifestării altor tipuri de riscuri (secetă şi furtuni); dezvoltarea 

infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice 

severe; dezvoltarea sistemului de gestionare a riscurilor, inclusiv creșterea 

rezilienței la nivel național și adaptarea continuă la realitatea operațională, ținând 

seama de nevoia comunității de a se adapta și recupera după un dezastru prin 

menținerea și reabilitarea structurilor și funcțiilor sale esențiale; limitarea efectelor 

negative ale eroziunii costiere. 

România nu şi-a îndeplinit angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare la UE 

privind calitatea apei destinată consumului uman şi privind colectarea şi epurarea 

apelor uzate în aglomerările cu peste 2000 le, conform directivelor specifice, în 

ciuda eforturilor depuse şi sprijinului financiar important din perioadele anterioare 

(POSM 2007-2013 şi POIM 2014-2020). Pentru aglomerările peste 10000 le, 

COM a transmis autorităților române Scrisoarea de punere în întârziere în cauza 
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2018/2109. 

Datele statistice indică o creştere a procentului populaţiei cu acces la facilitaţi de 

alimentare cu apă, canalizare şi staţii de epurare, însă o parte importantă a 

populaţiei încă nu este conectată la aceste sisteme.  

Nevoia de investiţii pentru conectarea populaţiei la sisteme de alimentare cu apă 

conforme şi pentru asigurarea de sisteme de colectare şi epurare a apelor uzate din 

aglomerările rămase este încă foarte mare.  Acestea din urmă sunt necesare atât 

pentru respectarea conformării cu cerinţele Directivei 98/83/CE, cât şi cu cele ale 

Directivei 2000/60/CE cu privire la atingerea sau menţinerea stării bune a 

corpurilor de apă. 

Astfel este necesară continuarea politicii de regionalizare în sector, demarată şi 

consolidată prin finanțările anterioare, avându-se în vedere implementarea 

proiectelor începute în perioada 2014-2020 a căror finalizare se va realiza după 

2023, precum și dezvoltarea de noi proiecte care vizează extinderea sistemelor de 

alimentare cu apă şi conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce priveşte 

colectarea şi epurarea apelor uzate urbane în aglomerările cu peste 2000 le, 

inclusiv soluţii adecvate pentru gestionarea nămolurilor rezultate din staţiile de 

epurare. Viitoarele investiţii vor respecta prevederile Master Planurilor Judeţene 

actualizate și ale Planurilor de Management ale Bazinelor/Spaţiilor Hidrografice. 

Deşi situaţia operatorilor regionali s-a îmbunătăţit considerabil în ultimii ani din 

punct de vedere al capacităţii instituţionale, este necesar în continuare sprijin 

financiar pentru asistenţă tehnică pentru pregătirea şi gestionarea proiectelor de 

investiţii, precum şi pentru consolidarea capacităţii actorilor implicaţi în sector 

(OR, dar şi instituții care au sau trebuie să aibă un rol favorizant în punerea în 

aplicare a planurilor de investiții pentru conformare). 
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În martie 2020, la nivel european a fost adoptat „Un nou Plan de acțiune privind 

economia circulară - Pentru o Europă mai curată și mai competitivă” (COM(2020) 

98), ce prezintă o serie de inițiative interconectate vizând instituirea unui cadru de 

politică solid și coerent privind produsele, grație căruia produsele, serviciile și 

modelele de afaceri sustenabile vor deveni norma, iar tiparele de consum se vor 

transforma, astfel încât să se evite de la început generarea de deșeuri. Se vor 

institui măsuri suplimentare pentru a reduce deșeurile și pentru a se asigura faptul 

că UE dispune de o piață internă funcțională pentru materiile prime secundare de 

înaltă calitate.  

Legislaţia europeană include o serie de ţinte ambiţioase referitoare la gestionarea 

deşeurilor, pe care România este departe de a le atinge. Aşa cum se constată în 

Raportul CE referitor la politicile de mediu, elaborat în 2019, performanța 

României este în continuare caracterizată de rata foarte scăzută de reciclare a 

deșeurilor municipale (14 %, care include 7 % din reciclarea materialelor și 7 % 

din compostare) și prin rate foarte ridicate de depozitare a deșeurilor (cca. 70%), 

contrar ierarhiei deșeurilor și obiectivelor de reciclare stabilite la nivelul UE. 

România este printre statele membre care riscă să nu își îndeplinească obiectivul de 

reciclare a deșeurilor municipale până în 2020 şi există acest risc şi pentru alte ţinte 

stabilite în viitor. 

Deşi cantitatea de deşeuri municipale generată pe cap de locuitori este mult sub 

media UE, tendinţa înregistrată nu este de scădere, aşa cum se vizează la nivel 

european, decuplarea efectivă a generării de deșeuri de creșterea economică 

necesitând în continuare eforturi  de-a lungul întregului lanț valoric și în fiecare 

gospodărie în parte. 

România a adoptat prin HG 942/20.12.2017 Planul Național de Gestionare a 

Deșeurilor și planurile județene și al municipiului București de gestionare a 

deșeurilor care identifică măsurile necesare pentru conformarea cu legislația 

națională și europeană, inclusiv obiectivelor Pachetului pentru economia circulara. 

Astfel, conformarea cu legislația și asigurarea tranziției spre economia circulară se 

vor realiza prin implementarea tuturor acestor măsuri.  

Astfel, sunt necesare în continuare investiții în domeniul deșeurilor, vizând în 

primul rând prevenirea sau reducerea cantităților de deșeuri generate, reutilizarea și 

valorificarea deșeurilor prin reciclare . 
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România dispune de un capital natural important, cele mai sensibile componente 

ale acestuia fiind incluse în reţeaua naţională de arii protejate (inclusiv situri 

Natura 2000). 

Reţeaua de arii naturale protejate reprezintă structura centrală a infrastructurii verzi 

la nivel naţional. Coerenţa reţelei de arii protejate, dar şi a infrastructurii verzi în 

ansamblul său, se poate asigura printr-un management adecvat al conectivităţii 

ecologice, ce trebuie să vizeze menţinerea/dezvoltarea coridoarelor ecologice, 

inclusiv a spaţiilor verzi din mediul urban. 

România nu şi-a îndeplinit ţintele cu privire la asigurarea managementului adecvat 

al ariilor naturale protejate, precum şi privind refacerea ecosistemelor degradate, în 

acord cu obiectivele Strategiei UE pentru biodiversitate. 

Totodată, conform concluziilor Raportului de ţară din 2019, au fost identificate 

nevoi de investiții prioritare pentru a consolida biodiversitatea şi, în special, pentru 

a sprijini măsurile de gestionare și conservare în zonele protejate, în conformitate 

cu legislația de mediu a UE. 

Conform datelor Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate (ANANP), la 

finalul lui 2019 aprox. 49,50% din siturile Natura 2000 aveau Planuri de 

Management (PM), o parte dintre acestea necesitând actualizare ca urmare a 

expirării valabilităţii de 5 ani. Așadar, este nevoie de asigurarea suportului 

financiar pentru elaborarea de noi PM și reactualizarea celor expirate, în special 

pentru cele care se află în zonele unde se vor dezvolta proiecte de investiții în 

infrastructură. 

De asemenea, având în vedere că aceste PM reprezintă instrumente de 

management, se impune necesitatea asigurării suportului financiar pentru 

implementarea lor. Administrarea adecvată a ariilor protejate va necesita resurse 

suplimentare, în principal pentru implementarea măsurilor de conservare prevăzute 

în PM, necesare pentru atingerea obiectivelor specifice de conservare, şi realizării 

monitorizărilor pe termen lung a habitatelor şi speciilor de interes comunitar.  

De asemenea, în România rețeaua de arii protejate este afectată de lipsa unui cadru 

adecvat de capacitate administrativă și de deficitul de cunoștințe și date actualizate. 

Astfel, atât în elaborarea, cât și în implementarea PM, sunt necesare eforturi pentru 

colectarea de date despre habitatele şi speciile de interes comunitar, această nevoie 
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fiind enunţată și în Raportul CE referitor la politicile de mediu, elaborat în 2019. 

Așadar, aspectele menționate mai sus determină asigurarea suportului financiar 

pentru menţinerea/îmbunătăţirea structurii şi funcţiilor habitatelor naturale în 

scopul menţinerii/îmbunătăţirii stării de conservare a habitatelor şi speciilor. 

Calitatea aerului rămâne în continuare o problemă, România neîndeplinindu-şi 

angajamentele de reducere a emisiilor atmosferice, iar instrumentele actuale pentru 

monitorizarea calităţii aerului sunt insuficiente, atât din punct de vedere al 

acoperirii teritoriale cu staţii de monitorizare, cât şi din punct de vedere al 

parametrilor monitorizaţi. Au fost identificate deficiențe grave și structurale în 

datele privind calitatea aerului măsurate de rețeaua de monitorizare din România și 

raportate Comisiei Europene, semnalate în cadrul Raportului CE referitor la 

politicile de mediu, elaborat în 2019. 

SM au obligatia de a îmbunătăți monitorizarea si evaluarea calității aerului, precum 

şi de a raporta COM datele asupra calității aerului, în conformitate cu cerinţele 

Directivei 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat 

pentru Europa. 

Totodată, conform Directivei 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale de 

anumiți poluanți atmosferici (Directiva NEC), fiecare SM are angajamente de 

monitorizare şi reducere a emisiilor de poluanți atmosferici (particule fine în 

suspensie-PM2,5, oxizi de azot-NOx, dioxid de sulf-SO2, compuși organici 

volatili-COVnm și amoniac-NH3) cu ținte stabilite pentru anii 2020 și 2030, 

precum şi obligatia de a elabora un program național de control al poluării 

atmosferice (PNCPA). În momentul de faţă, PNCPA se află în curs de pregătire la 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.  

Nevoia de dezvoltare actuală implică existenţa unui sistem de evaluare şi 

monitorizare a calităţii aerului care să răspundă pe deplin cerinţelor directivelor 

europene. Astfel, se impune continuarea dotării sistemului naţional de evaluare şi 

monitorizare a calităţii aerului în vederea dezvoltării şi îmbunătăţirii Evaluării 

Naţionale a Calităţii Aerului, în acord cu prevederile Directivei 2008/50/EC şi 

Directivei INSPIRE. Obiectivele sunt  de a asigura o evaluarea cât mai corectă şi 

completă a calităţii aerului, necesară pentru identificarea şi fundamentarea 

măsurilor de reducere a emisiilor atmosferice, de a asigura calitatea datelor 

raportate de RO către CE, precum şi de a asigura o informare eficientă a 
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publicului. 

În România există în continuare decalaje importante în atingerea obiectivelor UE 

în ceea ce privește remedierea siturilor contaminate, precum și refacerea zonelor 

afectate din punct de vedere ecologic, în special în zonele foarte sensibile. În 

ultimii ani au fost parcurşi paşi importanţi pentru identificarea corectă a siturilor 

contaminate şi fundamentarea intervenţiilor necesare pentru remedierea acestora. 

România are cadrul legislativ complet pentru a putea adresa într-o manieră 

coerentă procesul de remediere a siturilor contaminate. Procesul a fost demarat în 

anul 2015 prin adoptarea Strategiei Naționale și Planului Național pentru 

Gestionarea Siturilor Contaminate din România (HG nr. 683/2015). Ulterior, în 

anul 2019, România a adoptat Legea nr. 74 privind gestionarea siturilor potenţial 

contaminate şi a celor contaminate, iar în anul 2020 a fot aprobată Metodologia de 

investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate. Realizarea 

Inventarului Naţional al siturilor potenţial contaminate şi contaminate este un pas 

esenţial în cadrul acestui proces. Acesta va fi realizat pe baza unor investigaţii 

recente, derulate într-o manieră unitară la nivel naţional, rezultatele urmând a fi 

integrate într-o bază de date şi o platformă GIS, care să permită actualizarea 

permanentă, dar şi să faciliteze accesul părţilor interesate şi a publicului la 

informaţii structurate şi de calitate. 

Pentru a reduce riscurile asupra sănătății umane, a calității solurilor, apelor 

subterane, apelor de suprafață şi ecosistemelor, în continuare sunt necesare o serie 

de investiţii care să soluţioneze problemele cauzate de siturile contaminate, prin 

reducerea numărului acestor situri (implementarea de proiecte de remediere şi 

monitorizare posteremediere), și totodată care să sprijine refacerea ecosistemelor 

naturale şi crearea de noi spaţii municipale verzi, precum şi reabilitarea spaţiilor 

urbane degradate/abandonate cu posibilitatea de reincludere în circuitul social/ 

economic. 

 

Prioritatea 1 - Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente 

de energie și a soluțiilor de stocare și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Prioritatea 2 -  Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată și tranziția la o  

economie circular. 
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Prioritatea 3- Protecţia mediului prin conservarea biodiversităţii, asigurarea calităţii 

aerului şi remediere a siturilor contaminate. 

Prioritatea 4 - Promovarea adaptării la schimbările climatice şi managementul 

riscurilor. 

Pe plan national Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul MLPDA 

sprijină fundamentarea și elaborarea strategiilor de dezvoltare locală prin15: 

 promovarea și informarea la nivelul administrației publice locale a 

Strategiei naționale pentru dezvoltarea durabilă a României 2030; 

 promovarea obiectivelor de dezvoltare durabilă; 

 fundamentarea cadrului de lucru al Planului de acțiune pentru 

implementarea SNDDR 2030, la nivel local, prin armonizarea 

obiectivelor de dezvoltare locală cu cele de dezvoltare durabilă la nivel 

național și adaptarea contextului local la ODD-uri; 

 realizarea unui ghid pentru autoritățile publice locale pentru elaborarea 

Strategiilor de Dezvoltare Locală 2021-2027 în acord cu SNDDR 2030. 

 ministrul dezvoltării a vorbit despre o serie de inițiative ale Ministerului 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în vederea îndeplinirii 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă: “Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației (MLPDA) este în proces de elaborare a 

Politicii Urbane, în colaborare cu Banca Mondială. Politica Urbană, ce 

va fi adoptată prin Hotărâre de Guvern, urmărește realizarea 

Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, precum și a obiectivelor din Noua 

Agendă Urbană. În același timp, România participă la efortul Uniunii 

Europene de tranziție de la o economie bazată pe combustibili fosili către 

o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, axată pe sporirea 

eficienței energetice; astfel, MLPDA a elaborat proiectul de Hotărâre de 

Guvern pentru adoptarea Strategiei de renovare pe termen lung pentru 

sprijinirea renovării parcului național de clădiri rezidențiale și 

nerezidențiale.” 

                                                           
15 Saitul mlpda.ro  
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2.2.Viziunea de dezvoltare durabila . 

       Viziunea dezvoltarii durabile a comunei Sieu-Magherus poate fi descrisa prin 

intercorelarea a trei principii :principiul dezvoltarii convergente ,principiul 

corelarii si principiul dezvoltarii durabile . 

       Principiul dezvoltarii convergente presupune stimularea performantelor fara a 

crea decalaje de dezvoltare la nivel territorial si reducerea pe cat posibil a 

decaljelor existente deja intre comunitati pe plan economic ,social ,cultural si al 

accesului la infrastructura publica si servicii. 

      Principiul intercorelarii are in vedere punerea in accord a obiectivelor strategiei 

de dezvoltare durabila locala cu diferitele programe de dezvoltare din strategiile 

nationale ,regionale judetene sau locale si adaptarea politicilor de actiune in functie 

de modalitatea de achiesare la aceste proiecte de dezvoltare durabila . 

      Principiul dezvoltarii durabile reprezinta propunerea unei solutii de dezvoltare 

care sa asigure un echilibru intre necesitatile sociale ,economice si ecologice si 

care sa aiba in vedere aspectele ce tin de restrictionarea accesului la resurse al 

generatiilor viitoare . 

     Dezvoltarea strategica este solutia structurala de crestere de la situatia de astazi 

la o situatie viitoare tolerata de membrii comunitatii ,care propune o utilizare 

eficienta a resurselor ,de valorificare maxima a oportunitatilor disponibile ,precum 

si punerea in practica a unui pachet de proiecte prioritare ,de masuri si interventii 

cu scopul atingerii obiectivului propus de crestere a calitatii vietii in plan local. 

Strategie de dezvoltare nationala        

 

Strategie de dezvoltare regionala  

     

 

  

 
Analiza situatiei existente 
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Strategie de dezvoltare judeteana   Directii de dezvoltare  

Obiective strategice  

 

 
Axe prioritare  

Proiecte ,masuri ,interventii 

 

 

4.Plan de actiuni . 

       Planul de actiuni in vederea implementarii strategiei implica totalitatea 

etapelor care trebuie parcurse ,a termenelor si instrumentelor manageriale da si a 

cheltuielilor necesare implementarii strategiei . 

ACTIUNE  DESCRIEREA ACTIUNII PROPUSE  

Stabilirea  

Structurii de  

Implementare  

Nominalizarea unui responsabil pentru implementarea strategiei 

care sa coordoneze procesul de implementare . 

Alocarea  

Resurselor  

Alocarea resurselor umane implicate in proces cu trasarea clara a 

responsabilitatilor pentru implementarea fiecarui proiect . 

Alocarea resurselor financiare este motorul realizarii pozitive a 

obiectivelor propuse .Pentru proiectele propuse vor fi identificate 

surse de finantare interne si externe . 

Monitorizare  

Raportare  

Evaluare  

Monitorizarea strategiei se va face prin analize semestriale cu 

privire la progresul inregistrat in implementarea proiectelor si 

atingerea indicatorilor strategiei . 

Strategia poate fi revizuita anual sau ori de cate ori este cazul 

.Situatiile care pot impune revizuirea strategiei sunt legate de 

modificarea surselor de finantare sau de aprobarea strategiilor 

judetene sau regionale in cazul suprapunerii cu obiectivele dispuse 

prin aceste documente programatice . 

 

        De asemenea succesul implementarii unei strategii depinde in principal de 

responsabilizarea factorilor de specialitate cu privire la implementarea proiectelor 

si masurilor de actiune propuse : 

Obiectiv stategic      Compartiment responsabil  

 Consolidarea mediului de afaceri existent. 

 

Compartiment financiar 

contabil 

Compartiment impozite si 

taxe  
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Diversificarea mediului de afaceri prin  

valorificarea resurselor locale  

Compartiment impozite si 

taxe 

Compartiment fond funciar   

Educatie ,cunoastere ,inovare progres tehnologic Compartiment asistenta 

sociala  

Compartiment cultura  

Proiecte infrastructura  Compartiment urbanism  

Compartiment fond funciar   

Regenerarea comunitatii  Compartiment asistenta 

sociala  

 

Servicii publice si siguranta cetatenilor Compartiment SVSU  

Compartiment urbanism  

 

Infrastructura culturala si petrecerea timpului  

liber  

Compartiment cultura 

Dezvoltarea accesului la serviciile publice inclusiv 

on-line  

Administrator public  

 

       In implementarea strategiei de dezvoltare durabila responsabilul sau echipa de 

implementare trebuie sa aiba in vedere eventualele riscuri care pot sa apara in 

implementarea strategiei si sa identifice posibile masuri de evitare a acestora : 

Riscuri Masuri de atenuare a riscurilor 

Lipsa resurselor 

financiare 

Planificarea anuala a resurselor financiare 

necesareimplementarii  strategiei. 

Monitorizarea semestriala a strategiei in vederea actualizarii 

surselor de finantare si repartizarea acestora . 

Intarzieri in 

implementare 

Stabilirea clara a responsabilitatilor pentru implementarea 

strategiei 

Monitorizarea semestriala a stadiului implementarii . 

 

5. Portofoliu de proiecte  

       Pentru perioada de programare 2021-2027 au fost identificate si sunt 

prezentate urmatoarele proiecte : 
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 PORTOFOLIU DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU 
PERIOADA 2021-2027. 

EXTINDEREA RETELELOR DE APA  IN COMUNA SIEU MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus 

Valea Magherusului ,Podirei. 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului :  Extindere 6,1 km 

Valoarea proiectului : 385.484 Euro fara TVA 

Surse de finantare : POIM /Buget local 

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelor de apa ale 

populatiei  

Protectia mediului inconjurator  

Aderarea la cerintele europene  

Asteptari : Sistem de alimentare cu apa 

modernizat  

Scaderea factorilor de risc pentru 

populatie  

Reducerea efectelor cauzate de 

seceta  

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape 

in functie de posibilitatile de 

finantare 2021-2023 

Stadiul proiectelor :  Valea Magherusului : Podirei : In 

licitatie  ; 

Asigurarea finantarii : Valea Magherusului ,Podirei : 

POIM si  buget local  

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in 

strategia locala si judeteana . 

Locuitorii comunei sustin 

proiectul ca o necesitate vitala . 
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EXTINDEREA RETELELOR CANALIZARE   IN COMUNA SIEU 

MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus 

Sieu Magherus,Crainimat  

 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Investitie noua  

Valoarea proiectului : 18.794.311,94 

Surse de finantare : PNDR 2021-2027,guvernamentale  

locale . 

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelor 

de canalizare  ale populatiei  

Protectia mediului inconjurator  

Aderarea la cerintele europene  

Asteptari : Sistem de canalizare  modernizat  

Scaderea factorilor de risc pentru 

populatie  

Reducerea efectelor cauzate de 

poluarea mediului   

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape in 

functie de posibilitatile de finantare  

Stadiul proiectelor :  Sieu Magherus ,Crainimat intocmire 

SF ; 

Asigurarea finantarii : PNDR2021-2027,buget local 

,guvernamentale ; 

  

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala si judeteana . 

Locuitorii comunei sustin proiectul 

ca o necesitate vitala . 
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EXTINDEREA RETELELOR  DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE  IN 

COMUNA SIEU MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus 

Saratel,Crainimat  

 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Investitie noua  

Valoarea proiectului : 5.000.000  

Surse de finantare : POIM  2021-2027,guvernamentale  

locale . 

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelorde incalzire cu 

gaze naturale   ale populatiei  

Protectia mediului inconjurator  

Aderarea la cerintele europene privind 

reducerea emisiilor de carbon . 

Asteptari : Sistem de distributie   modernizat  

Scaderea factorilor de risc la incendiu  

pentru populatie  

Reducerea efectelor cauzate de 

poluarea mediului   

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape in 

functie de posibilitatile de finantare  

Stadiul proiectelor :  Saratel  ,Crainimat intocmire SF 

2021 ; 

Asigurarea finantarii : POIM 2021-2027,buget local 

,guvernamentale ; 

  

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala si judeteana . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca 

o necesitate vitala . 
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CONSTRUIREA DE NOI STATII DE EPURARE  IN COMUNA SIEU 

MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus 

Sieu Magherus 

 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Investitie noua  

Valoarea proiectului : 2.210.561,85 

Surse de finantare : PNDR 2021-2027 

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelor 

de epurare a apelor menajere uzate si 

de preepurare a apelor pluviale produse 

de  populatie sau datorate 

precipitatiilor . 

Protectia mediului inconjurator  

Aderarea la cerintele europene  

Asteptari : Scaderea factorilor de risc pentru 

populatie  

Reducerea efectelor cauzate de 

poluarea mediului   

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape in 

functie de posibilitatile de finantare  

Stadiul proiectelor :  Sieu Magherus –S.F . 

 

Asigurarea finantarii :  Fonduri europene nerambursabile. 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala si judeteana . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca 

o necesitate vitala . 
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MODERNIZAREA SI ASFALTAREA DRUMURILOR COMUNALE   IN 

COMUNA SIEU MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus 

Sieu Magherus - Valea Magherusului 

Dc 31A km3+120-km5+750 

 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Nou si in curs de executie  

Valoarea proiectului :  

Surse de finantare : Buget local ,fonduri europene PNDR 

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelor de circulatie 

moderna,civilizata  ale populatiei  

Aderarea la cerintele europene  

Asteptari : Sistem rutier  modernizat  

Acces rapid si modern pe caile de 

rulare  

Atragerea investitorilor in zona . 

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape in 

functie de posibilitatile de finantare  

Stadiul proiectelor :  D.C. 31 A in curs de executie  

SieuMagherus ValeaMagherusului :in 

curs de intocmire SF ; 

 

Asigurarea finantarii :  DC 31 A  PNDR 2021-2027 

Sieu Magherus– Valea Magherusului  

 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala si judeteana . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca 

o necesitate vitala . 
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MODERNIZAREA SI ASFALTAREA DRUMURILOR VICINALE SI 

STRAZILOR   IN COMUNA SIEU MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus 

Sieu Magherus , Arcalia , Crainimat , 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Nou si in curs de executie  

Valoarea proiectului : 10.058.436 

Surse de finantare : Buget local ,PNDR2021-2027 

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelor de circulatie 

moderna,civilizata  ale populatiei . 

Protectia populatiei impotriva 

producerilor de accidente de 

circulatie ; 

Aderarea la cerintele europene  

Asteptari : Sistem rutier si pietonal  modernizat  

Acces rapid si modern pe caile de 

rulare  

Urbanismul adecvat al localitatilor . 

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape in 

functie de posibilitatile de finantare  

Stadiul proiectelor :  Documentatie faza SF  

Asigurarea finantarii :  Buget local ,fonduri europene . 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala si judeteana . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca 

o necesitate vitala . 
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MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE   IN COMUNA 

SIEU MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus 

Sieu Magherus , Crainimat ,Saratel  

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Nou   

Valoarea proiectului : 5.820.277 

Surse de finantare : PNDR 2021-2027 ,Buget local  

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Satisfacerea cerintelor de circulatie a 

vehicolelor lente si cu tractiune 

animala pe alte rute decat drumurile 

nationale . 

Protectia populatiei impotriva 

producerilor de accidente de 

circulatie ;  

Asteptari : Sistem rutier accesibil ;  

Acces rapid la terenuri  agricole ; 

Atragerea investitorilor in agricultura 

 

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Investitori 

Durata proiectului : Proiectul se va desfasura in etape in 

functie de posibilitatile de finantare  

Stadiul proiectelor :  Exista documentatie faza S.F  

Asigurarea finantarii :  Buget local ,fonduri europene . 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala si judeteana . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca 

o necesitate  . 
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MODERNIZAREA CAMINELOR CULTURALE     IN COMUNA SIEU 

MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus  

 Valea Magherusului ; 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Reparatii capitale   

Valoarea proiectului : Valea –Magherusului  

Surse de finantare : Buget local  

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Imbogatirea nivelului de cultura si 

satisfacerea necesitatilor populatiei  

Imobile care pot fi folosite la adapostul 

oamenilor in caz de situatii de urgenta 

,evacuari. 

 

 

Asteptari : Cladiri publice in folosul cetatenilor  

Posibilitati de promovare a actelor 

culturale . 

Educarea tinerei generatii prin spectacole 

,piese de theatru, videoteci,serate de dans 

. 

 

Beneficiari :  Locuitorii comunei  

Promotori acte culturale  

Durata proiectului : 20212-2027 

Stadiul proiectelor :  In curs de intocmire documentatie 

Asigurarea finantarii :  Buget local . 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala  

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 
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MODERNIZAREA SCOLILOR ,GRADINITELOR  IN COMUNA SIEU 

MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus  

Sieu Magherus :  Gradinita ; 

 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Extindere ,modernizare ,dotare   

Valoarea proiectului :  

Sieu Magherus gradinita , 

3.257.608,33 

 

Surse de finantare : Buget local ,PNDR 2021-2027 

DATE DESPRE PROIECT  

Propuneri : Conditii de educatie corespunzatoare a 

tinerei generatii . 

Crearea unor spatii unde copiii sa aiba 

un program de gradinita prelungit,cu 

servirea unei mese si spatii de odihna si 

joaca  ; 

Asteptari : Infrastuctura scolara in beneficiul 

scolarilor si cadrelor didactice   

Educarea tinerei generatii prin 

invatamant de calitate . 

Beneficiari :  Locuitori cu cerinte scolare din  comuna   

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   Documentatie SF  Gradinita  din Sieu 

Magherus  

Asigurarea finantarii :  Buget local ,fonduri europene . 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia 

locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 
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MODERNIZAREA TERENURILOR DE SPORT ,CONSTRUIREA UNEI SALI 

DE SPORT  IN COMUNA SIEU MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus  

Sieu Magherus : Construire sala de sport 

,schimbare covor sintetic la  terenul de 

sport  sintetic si intretinere teren cu iarba ; 

Arcalia : intretinere si modernizare teren 

existent ; 

 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Extindere, intretinere ,modernizari .   

Valoarea proiectului : Doar dupa intocmire documentatii tehnice. 

Surse de finantare : Buget local ,guvernamentale  

Propuneri : Viata sanatoasa prin miscare in aer liber ; 

Conditii de educatie corespunzatoare a 

tinerei generatii la scolari prin construirea 

unei sali de sport ; 

Asteptari : Copiii din comuna vor avea o stare de 

sanatate mai buna datorata miscarii in aer 

liber,practicarii sporturilor ,lipsei 

sedentarismului . 

Beneficiari :  Tinerii  din  comuna . 

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   Fara documentatii . 

Asigurarea finantarii :  Buget local ,fonduri de la guvern . 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 
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EXTINDEREA RETELELOR  ELECTRICE DE JOASA TENSIUNE   IN 

COMUNA SIEU MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus  

Sieu Magherus : DN 17 –hotar Crainimat 

Crainimat : spre puntea pietonala ,zona 

Gomar ; 

Valea Magherusului : la iesire spre 

localitatea Sigmir ;  

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Extindere.  

Valoarea proiectului : Crainimat zona Gomar -160.436,50 

Crainimat spre punte si Valea Magherusului 

documentatie in lucru ; 

Surse de finantare : Buget local ,cofinantare SDEE B-ta   

Propuneri : Imbunatatirea conditiilor de locuit 

,incurajarea construirii de locuinte ,sedii de 

societati comerciale  ; 

Cresterea veniturilor prin impozite si taxe la 

bugetul local ; 

Asteptari : Cresterea atractivitatii comunei ; 

Rezolvarea unor asteptari ale celor ce 

locuiesc in comuna ; 

Beneficiari :  Locuitorii si societatile comerciale   din  

comuna . 

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :    Crainimat zona Gomar – exista 

documentatie,Crainimat spre punte si Valea 

Magherusului documentatie in lucru ; 

Asigurarea finantarii :  Buget local ,cofinantare SDEE B-ta  

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 
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MODERNIZAREA  ILUMINATULUI PRIN SOLUTII ENERGETICE CARE 

REDUC EMISIILE DE CARBON ,   IN COMUNA SIEU MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus  

Sieu Magherus :Scoala Gimnaziala  

Arcalia : Caminul Cultural  

Crainimat :Caminul Cultural  

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Montare panouri fotovoltaice pe 

acopereisurile existente  

Valoarea proiectului : 1.245.930  

Surse de finantare : Buget local , parteneriat public privat ;  

Propuneri : Solutii moderne de iluminat bazate pe  

,panouri  fotovoltaice ; 

Castigarea calitatii de prosumator ; 

 

 

Asteptari : Scaderea cheltuielilor cu iluminatul  ; 

Folosirea sistemelor alternative de producere 

a energiei verzi  ; 

Scaderea emisiilor de carbon  

 

Beneficiari :  Locuitorii, institutiile publice, din  comuna . 

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   In ofertare  

Asigurarea finantarii :  Buget local ,parteneriate public private ; 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 
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CONTRUIREA DE CAPELE , SI UNITATE MEDICALA CU 4 CABINETE 

MEDICALE ,    IN COMUNA SIEU MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus  

Sieu Magherus : Unitate medicala  

Arcalia : Capela  

Crainimat : Capela  

Chintelnic  ;Capela   

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Constructii noi   

Valoarea proiectului : Capele 535.000/bucata ; 

Unitate medicala in curs de  intocmire 

documentatie  

Surse de finantare : Buget local ,  

fonduri guvernamentale CNI SA  ;  

Propuneri : Solutii moderne oferite locuitorilor ; 

Spatii in care persoanele cu nevoi speciale sa 

fie ajutate ,tinute sub observatie ; 

 

 

Asteptari : Adaptarea locuitorilor comunei la solutii 

moderne in seviciile funerare ; 

Acordarea de servicii medicale  in comuna ; 

Diversificarea serviciilor medicale in 

comuna ; 

Beneficiari :  Copiii, persoanele predispuse la interventii 

medicale ,locuitorii   din  comuna . 

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :    Documentatii pentru capele ,in curs de 

executie pentru unitate medicala  

Asigurarea finantarii :  Buget local  , fonduri guvernamentale  

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 
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INTOCMIRE  DOCUMENTATII CADASTRALE EXTRAVILAN,CADASTRU 

SPORADIC  SI INTABULAREA BUNURILOR DIN DOMENIUL PUBLIC SI 

PRIVAT   IN COMUNA SIEU MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus  

Toate localitatile componente ; 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obective in continuare     

Valoarea proiectului : Doar dupa intocmire documentatii tehnice. 

Surse de finantare : Buget local  ;  

Propuneri : Intocmire  documentatii cadastrale de tip 

plan parcelar pentru terenurile situate in 

extravilanul comunei Sieu Magherus . 

Inscriere in cartea funciara a bunurilor 

imobile ale comunei publice si private . 

Cadastrul sporadic prin OCPI BN  

 

 

Asteptari : Intabulare facila pentru proprietari in 

cartea funciara ; 

Instrainari rapide ale imobilelor ca  urmare 

a situatie clare din punct de vedere 

cadastral ; 

Reglementarea legala ,eficienta si ordonata 

din punct de vedere urbanistic ; 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna si din zonele 

invecinate proprietari si investitori.   

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   In derulare  

Asigurarea finantarii :  Buget local ,buget ANCPI ; 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 
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INTERVENTII DE URGENTA SI REABILITARE LA BISERICA 

EVANGHELICA IN LOCALITATEA SIEU-MAGHERUS  

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus  

Sieu-Magherus  ; 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obective in continuare     

Valoarea proiectului : In curs de intocmire documentatii tehnice. 

Surse de finantare : Buget local  ; CNI-SA  

Propuneri : Reabilitare sarpanta ,invelitoare ,peretii 

exteriori si interiori ,mobilier ,amenajare 

curte si acces ,instalatii de iluminat  

Asteptari : Posibilitatea utilizarii monumentului istoric 

drept casa de ceremonii civile ,expozitii 

,vernisaje ,simpozioane . 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna si din zonele 

invecinate proprietari ,turisti .   

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   Pregatire documentatii . 

Asigurarea finantarii :  Buget local ;CNI –SA  

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA                                   A COMUNEI  SIEU-MAGHERUS ,2021-2027 

DRAFT 

81 
 

DEZVOLTAREA CICLOTURISMULUI PRIN CONSTRUIREA UNOR PISTE 

DE BICICLETE  IN COMUNA  SIEU-MAGHERUS  

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus  

Sieu-Magherus,Crainimat ,Chintelnic   ; 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obective nou     

Valoarea proiectului : Dupa  intocmire documentatii tehnice. 

Surse de finantare : Buget local  ,surse atrase ;  

Propuneri : Dupa realizarea  unei zone de faleza 

,promenada de-a lungul raului Sieu incepand 

cu localitatea Crainimat ,Sieu-Magherus 

,Chintelnic  in cadru acestei zone construirea 

de piste de biciclete ; 

Asteptari : Posibilitatea petrecerii timpului liber in 

natura ,aer curat ,valorificare potential 

turistic de-a lungul cursului de apa ; 

Amenajare statii de inchiriere self service a 

bicicletelor. 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna si din zonele 

invecinate proprietari ,turisti .   

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   Pregatire documentatii . 

Asigurarea finantarii :  Buget local ,surse atrase  

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 
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IMBUNATATIREA CONTINUTULUI DIGITAL SI AL INFRASTRUCTURII 

TIC IN SCOALA GIMNAZIALA SIEU-MAGHERUS SI SCOLILE 

APARTINATOARE  

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus  

Sieu-Magherus  ; 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obectiv nou    

Valoarea proiectului : 109.993 

Surse de finantare : Buget local  ; POC Axa 2  

Propuneri : Achizitionare tablete ,camere web ,ecrane 

de proiectie ,laptopuri  

Asteptari : Digitalizarea invatamantului ,interactiune 

la distanta in regim conferinta  

Beneficiari :  Profesori ,elevi ,parteneri ai institutiilor 

publice  

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   Depunere cerere de finantare . 

Asigurarea finantarii :  Buget local ; POC Axa 2 ; 

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 
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CONSTRUIREA DE TROTUARE PIETONALE DIN PAVELE IN COMUNA 

SIEU-MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus  

Arcalia ,Crainimat ,Chintelnic ,Saratel  ; 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obective nou     

Valoarea proiectului : Dupa  intocmire documentatii 

tehnice.Estimativ 200.000/km/1,4 latime 

Surse de finantare : Buget local  ;  

Propuneri : Construirea de trotuare in localitatea 

Crainimat  ,Chintelnic,Arcalia ,Saratel ; 

Asteptari : Posibilitatea circulatiei pietonale in 

siguranta ,curatenie si aspect urbanistic 

ingrifit in localitatile comunei ; 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna si din zonele 

invecinate proprietari ,turisti .   

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   Pregatire documentatii . 

Asigurarea finantarii :  Buget local ;  

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 
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CORIDOR DE MOBLITATE AFERENT RAULUI SIEU  IN COMUNA SIEU-

MAGHERUS 

Regiunea :  

Judetul : 

Comuna :  

Localitatile :   

4 Nord Vest  

Bistrita Nasaud 

Sieu Magherus  ,Crainimat ,Chintelnic ,  ; 

Categoria proiectului : Investitii 

Tipul proiectului : Obectiv nou     

Valoarea proiectului : Dupa  intocmire documentatii tehnice 

Surse de finantare : ADR NORD VEST   ; Mobilitate urbana  

Propuneri : Construirea unei faleze de promenada  in 

localitatile Crainimat  ,Chintelnic,Sieu-

Magherus  ; 

Asteptari : Posibilitatea circulatiei pietonale in 

siguranta ,curatenie ,cicloturism ; 

Beneficiari :  Locuitorii din comuna si din zonele 

invecinate proprietari ,turisti .   

Durata proiectului : 2021-2027 

Stadiul proiectelor :   Pregatire documentatii . 

Asigurarea finantarii : ADR Nord-Vest prin ADI Magherus –

Odorhei-Sintereag ;  

Necesitatea proiectului : Proiectele sunt cuprinse in strategia locala . 

Locuitorii comunei sustin proiectul ca o 

necesitate  . 

 

6.Evaluare si monitorizare strategie . 

       Pentru a evalua gradul de implementare al strategiei este necesara o 

monitorizare permanenta a modului de realizare al obiectivelor propuse prin 

aceasta si a actiunilor intreprinse .Intrucat portofoliul de proiecte este stabilit in 

perioada de programare 2021-2027, obiectivele propuse vor putea fi atinse gradual 

,etapizat pe baza unui plan de actiune anual in functie de disponibilitatile financiare 

si de oportunitatile de valorificare a resurselor financiare atrase . 

       Implementarea unei strategii de dezvoltare durabile se bazeaza pe o maxima 

reponsabilizare ,in acest sens fiind necesara emiterea unei dispozitii a primarului 
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comunei pentru constituirea unui grup de lucru si monitorizare a rezultatelor 

strategiei . 

7. Fise de proiecte . 

 

       In portofoliul de proiecte al comunei Sieu-Magherus exista la data redactarii 

strategiei de dezvoltare durabila urmatoarele proiecte la stadiul de Studiu de 

fezabilitate cu toate studiile de specialitate aferente si cu documentatiile pentru 

obtinerea avizelor intocmite . 

 

 Modernizare drumuri de interes local - sursa de finantare PNDR 2021-2024; 

 Modernizare infrastructura rutiera agricola - sursa de finantare PNDR 2021-

2024; 

 Modernizare Gradinita Sieu Magherus ; - sursa de finantare PNDR 2021-

2024; 

 Reabilitare Biserica Evanghelica CA – monument istoric- finantare  CNI 

 Extindere de retele electrice: zona  , zona Gomar lux langa DN 17,finantare 

buget local si SDEE BN ; 

 Construire retea de colectare apa menajera uzata si statie de epurare in 

localitatea Crainimat si Sieu-Magherus ,comuna Sieu-Magherus ,judetul 

Bistrita -Nasaud - PNDR 2021-2024; 

 


