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1. Cadrul natural 

1.1. Aşezare geografică 

Comuna Leordina se situează din punct de vedere geografic ȋn zona de nord-est a judeţului 

Maramureş, la o distanţă de 105 km de Municipiul Baia Mare, la 42 km faţă de Municipiul 

Sighetul Marmaţiei şi la 20 km faţă de oraşul Vişeul de Sus. Are următoarele coordonate 

geografice: 47°, 46' şi 60’’ latitudine nordică şi 24° şi 15' longitudine estică, iar altitudinea este 

de 393 m1. 

Din punct de vedere administrativ, comuna Leordina se ȋnvecinează cu următoarele comune: 

 Comuna Petrova în NV; 
 Comuna Ruscova ȋn E, NE; 
 Comuna Vişeul de Jos ȋn SE; 
 Comuna Rozavlea ȋn SV; 
 Comuna Strâmtura ȋn V. 

 
Din punctul de vedere al organizării administrative, comuna este formată numai din satul de 

reşedinţă cu acelaşi nume. 

 

Fig. 1: Aşezarea geografică a comunei Leordina 

 

Sursa: http://www.getamap.net  

                                                           
1 Sursa - http://www.getamap.net     

http://www.getamap.net/
http://www.getamap.net/
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Scurte date istorice ale comunei Leordina2 

Comuna Leordina are prima atestare documentară ȋn a doua jumătate a secolului al XIV-lea, 

în anul 1353. Etimologia numelui comunei Leordina este din origine dacă şi vine de la cuvântul 

’’leorda’’, care este o plantă erbacee din familia liliaceelor, cu miros de usturoi. 

Primele atestări cu caracter general apar în monografiile comitatelor învecinate Maramureşului: 

Bereg şi Ugocea.  

Leordina a facut parte din cnezatul de vale al Bogdăneştilor, care era cel mai important din 

Maramureş, atât ca putere economică, mărime cât şi politică. Comuna se numără şi printre 

satele stăpânite înainte de anul 1353, de Iuga, după partajul cu Bogdan. De asemenea 

Leordina apare consemnată în documente, într-o diplomă din 21 aprilie 1422, emisă la Casovia, 

prin care regele Sigismund laudă vitejia mai multor nobili români maramureşeni în războiul 

contra polonezilor şi ca drept răsplată au fost întăriţi în moşiile lor, printre care şi Leordina.  

Suprafaţă  

Pe teritoriul comunei Leordina utilizarea terenului, conform informațiilor furnizate de Institutul 

Național de Statistică , este preponderent agricolă. Ponderea cea mai însemnată o au fâneţele, 

în suprafață de 1.298 ha, ceea ce reprezintă 43,35% din suprafața totală a teritoriului 

administrativ al comunei de 2.994 ha (680 ha intravilan şi 2.314 ha extravilan). Suprafaţa este 

împărţită astfel: 

 1.739 ha teren agricol; 
 1.255 ha teren neagricol. 

 
Din suprafața totală, suprafața ocupată cu construcții este de 60 ha. 

Tabel 1: Situația fondului funciar pe categorii de folosință la nivelul anului 2014 

Categoria de folosință Suprafața (ha) % din suprafața totală 

Arabil  345 11.52% 

Pășuni 96 3.21% 

Fânețe 1.298 43.35% 

Total teren agricol 1.739 58,08% 

Păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră 1.071 35.77% 

Ape și bălți 46 1.54% 

Construcții 60 2.00% 

Căi de comunicații 34 1.14% 

Degradate şi neproductive  44 1.47% 

Total teren neagricol 1.255 41,92% 

TOTAL GENERAL 2.994 100,00%  

Sursa: Institutul Național de Statistică - http://statistici.insse.ro/  

La nivelul anului 2016, în comuna comuna Leordina se regăseau 874 de gospodării3 și 1.077 

locuinţe4.  

                                                           
2 Studiu analiza socio economică şi a factorilor de mediu Comuna Leordina – aprilie 2009  
3 Chestionar de evaluare a localității – primăria Leordina  
4 www.statistici.insse.ro  

http://statistici.insse.ro/
http://www.cjarad.ro/
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/08/TS2.pdf
http://www.statistici.insse.ro/
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1.2. Populaţie 

Conform Recensământului Populației și Locuințelor efectuat în anul 2011, populația comunei 

Leordina se ridică la 2.547 locuitori5 (ȋn scădere faţă de recensământul anterior din 2002, când 

s-au ȋnregistrat 2.593 locuitori6), cu un echilibru bun ȋntre sexe – 49,04% masculin şi 50,96% 

feminin7. Populaţia comunei reprezintă 0,53% din populaţia la nivelul judeţului Maramureş.  

Grafic 1: Distribuția populației comunei Leordina pe sexe, anul 2011 

  

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011 

De la nivelul anului 2011 (dată la care s-a efectuat Recensământul Populației și Locuințelor) și 

până în prezent s-a înregistrat o ușoară scădere a populației comunei (4.77%). 

Grafic 2: Evoluția populației în comuna Leordina în intervalul 2011-2016 

 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011 și 
INS – www.statistici.insse.ro  

                                                           
5 - Rezultate finale ale Recensământului din 2011: “Tab3. Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă – judeţe, municipii, 
oraşe, comune”. Institutul Național de Statistică din România. iulie 2013 
6 -  Recensământul Populației și al Locuințelor 2002 - populația unităților administrative pe etnii 
5 - Rezultate finale ale Recensământului din 2011: “Tab3. Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă – judeţe, municipii, 
oraşe, comune”. Institutul Național de Statistică din România. iulie 2013 
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http://www.statistici.insse.ro/
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_8.xls
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_8.xls
http://ro.wikipedia.org/wiki/Institutul_Na%C8%9Bional_de_Statistic%C4%83
http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/etnii2002.zip
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_8.xls
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_8.xls
http://ro.wikipedia.org/wiki/Institutul_Na%C8%9Bional_de_Statistic%C4%83
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1.3. Reţeaua hidrografică 

Rețeaua hidrografică s-a extins şi s-a adâncit datorită activităţii intense a eroziunii asupra 

rocilor sedimentare mai moi şi au format în cristalin defilee ( Vaser, Leordina, Frumuşeaua, 

Bistrita, Tibau) 

Cursul de apă principal este Valea Vişeului cu afluentul său mai însemnat Valea Ruscovei. Vişeul 

este afluent al Tisei şi izvoreşte din munţii Rodnei, din apropierea Pasului Prislop (1.416m), 

având ca afluenţi mai importanţi: Negoiescu, Repedea, Tâsla, Izvorul Dragoş, Vaser, Leordina, 

Frumuşaua şi Bistra. Are 77 km lungime și se varsă în Tisa la 330 m altitudine în localitatea 

Valea Vișeului, având un debit mediu de 33,9 m3/s. Râul Vişeu traversează  localitatea Leordina 

pe latura estică a ei la intrare până la ieşirea în Petrova. Valea Vişeului este în cursul său 

mijlociu cu albie bine dezvoltată, însoţită de luncă şi terasă.  

Debitul este bogat cu variaţii mari în perioada de primăvară când, datorită topirii zăpezilor, se 

produc mari inundaţii. 

Fig. 2: Râul Vişeu la Leordina 

 
Sursa: https://ro.wikipedia.org  

Pe teritoriul comunei Leordina există ape freatice din abundenţă, care asigură alimentarea cu 

apă a răului Vişeu dar şi resursa de apă potabilă. 

 

1.4. Clima și relieful 

Climatul înregistrat în comuna Leordina este temperat-continental moderat, definit în linii 

mari, prin ierni geroase şi veri răcoroase. Fiind într-o pronunţată zonă depresionară, în comuna 

Leordina temperaturile sunt mai joase. Astfel, temperatura medie anuală în Leordina este de 

8,1°C şi are o cantitate medie anuală de precipitaţii de 721 mm. De reţinut este faptul că 

Leordina se caracterizează prin cantităţi semnificative de precipitaţii pe tot parcursul anului, 

putând ajunge uneori la 1600-1800 litri pe mp. Acest lucru este valabil chiar şi pentru cea mai 

secetoasă lună.  

Vânturile dominante bat din direcţia nord şi nord est, aducând aerul rece dinspre piscurile 

muntoase. De asemenea fiind localizată în depresiune, viscolele sunt rare şi blânde. 

https://ro.wikipedia.org/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:RO_MM_Viseu_river_1.jpg
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Temperaturile medii lunare urmează un curs ascendent, ajungând la valori maxime în lunile 

iulie (18,1°C), ca apoi să scadă într-un ritm mai lent până în ianuarie, când se înregistrează 

cea mai scăzută temperatură medie (-4,1°C). 

Grafic 3 : Temperaturi medii lunare (C°) 

 

Sursa: http://pt.climate-data.org/location/187706/  

Precipitaţiile au un regim neuniform cu o perioadă de minimă intensitate în luna aprilie şi o 

perioadă cu căderi maxime în lunile iunie, iulie. A doua jumătate a anului se caracterizează, în 

regiune, printr-o umiditate mai ridicată decât prima jumătate şi astfel, chiar în condiţiile unor 

creşteri a temperaturilor, nu se înregistrează o perioadă semnificativă de secetă. 

În ceea ce privește relieful, teritoriul administrativ al comunei Leordina aparţine categoriei 

comunelor integral în zona montană, aşa cum sunt delimitate în Ordinul nr. 1089 din 7 

decembrie privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării 

rurale şi al ministrului de stat, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 328/321/2004 pentru 

aprobarea delimitării municipiilor, oraşelor şi comunelor din zona montană. 

Formele predominante ale reliefului Comunei Leordina sunt reprezentate de dealuri, ale căror 

înălţimi sunt cuprinse între 600-900m altitudine şi Lunca Vişeului care, împreună, reprezintă 

84,11% din teritoriul localităţii. 

În comuna Leordina, aşezată în depresiunea "Hera", pe Valea Vişeului, se întâlnesc următoarele 

forme de relief: 

 Lunca Vişeului, cu lăţime variabilă ajungând până la 300-400 m, această luncă fiind 

inundabilă, aluviunile fiind alcătuite din nisip şi pietrişuri 

 Terasa I şi a II-a a Vişeului cu dezvoltare pe partea dreaptă a acestuia, cu sedimente 

constituite în cea mai mare parte din luturi 
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 Dealurile dintre Iza şi Vişeu cu un relief energic cu pante înclinate, roca mamă este 

alcatuită din gresii dure eligocene, rareori cu alternanţe de roci argiloase, altitudinea 

absolută este cuprinsă între 300-900 m8 

Datorită faptului că lanţul deluros ce înconjoară localitatea nu este întrerupt ci tăiat de văi au 

luat naştere mai multe cătune care au luat denumirea văii care străbate dealul. În acest sens 

amintim cătunul „ Valea Spinului”, cătunul „Valea Cruhli” şi cătunul „Valea Seregnelor”. 

Fig. 3: Aşezarea geografică a comunei Leordina 

 

Sursa: http://pe-harta.ro/judete/Maramures.jpg 

Pe teritoriul județului Maramureș, în partea de nord, se regăsește Parcul Național Munții 

Maramureșului, al doilea ca întindere din România (148.850 ha), fiind situat pe teritoriul 

administrativ al localităților Borșa, Moisei, Vișeul de Sus, Vișeul de Jos, Leordina, Ruscova, 

Repedea, Poienile de sub Munte, Petrova și Bistra. 

 

1.5. Vegetaţie, faună, soluri și resursele subsolului   

Comuna Leordina se ȋncadrează ȋn zona de vegetaţie a fagului întâlnit  la 500-600m altitudine 

şi pajişti naturale. La nivelul vegetaţiei forestiere au fost indentificate patru etaje de vegetaţie 

semnificativă: 

- Deluros de gorunete  
- Fagete şi gorunete – făgete 
- Montan – premontan de făgete 
- Montan de amestecuri şi montan de molidişuri 

                                                           
8 - http://www.ghidulprimariilor.ro/list/cityHallDetails/PRIM%C4%82RIA_LEORDINA/174313 

http://pe-harta.ro/judete/Maramures.jpg
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Cele mai reprezentative tipuri de pădure sunt: făget montan pe soluri scheletice cu flora de 

mull, amestec de fag şi răşinoase pe soluri scheletice, făget de deal cu flora de mull, făget cu 

Festuca drymeia, molidis cu Luzulla silvatica, amestec de răşinoase şi fag cu Festuca drymeia, 

făget de deal pe soluri scheletice cu flora de mull, gorunet cu flora de mull, gorunet de coasta 

cu graminee şi Luyula luyuloides, molidis cu Vaccinum mzrtililus, bradeto – faget cu flora de 

mull.9 

Fauna caracteristică comunei Leordina este cea existentă în Munţii Maramureşului şi are o 

biodiversitate ridicată datorită factorilor ecologici existenţi. Această biodiversitate variată este 

îmbogăţită de o serie de specii endemice, rare în România sau Europa, cum ar fi liliacul comun, 

Myotis myotis şi liliacul comun mic, Myotis oxygnathus. Aceste mamifere sunt foarte 

asemănătoare din punct de vedere morfologic, identificarea lor nu este posibilă în cazul 

exemplarelor observate de la distanţă sau în colonii. În zona parcului formează colonii mixte 

care au fost identificate în diverse clădiri din Valea Vişeului, Petrova, Crasna Vișeului, Repedea, 

Ruscova, Leordina – Petrova, Poienile de Sub Munte, Vișeu de Jos. Prezente 100-200 

exemplare adulte în aproape toate locațiile la care se adaugă un număr variabil de pui. Apar și 

în peștera de sub Vârful Tocarnea și în celelalte peșteri din parc, însă puțini ca număr din cauza 

substratului litologic10.   

Din punct de vedere biogeografic teritoriul Leordina se încadrează în situl Natura 2000 “Munţii 

Maramureşului”. Cunoscută sub denumirea generică "Natura 2000", reţeaua ecologică 

europeană de arii naturale protejate cuprinde arii de protecţie specială avifaunistică, stabilite 

în conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi 

arii speciale de conservare desemnate de Comisia Europeană şi ale Directivei 92/43/CEE privind 

conservarea habitatelor naturale, a faunei şi florei sălbatice.  

Situl Natura 2000 - ROSCI0124 Munţii Maramureşului este constituit ca arie naturală prin 

Ordinul nr. 2387 din 29 septembrie 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi 

dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a 

siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 

2000 în România. Situl se suprapune în cea mai mare parte cu Parcul Natural Munții 

Maramureșului, fiind situat în nordul județului Maramureș, în zona localităților Borsa (53%), 

Moisei (6%), Vișeu de Sus (84%), Vișeu de Jos (1%), Leordina (1%), Ruscova (28%), 

Repedea (82%), Poienile de sub Munte (88%), Petrova (2%), Săcel (<1%) si Bistra (78%), 

incluzând masivul Munților Maramureșului până la frontiera româno-ucraineană. 

                                                           
9 - Studiu analiza socio economică şi a factorilor de mediu Comuna Leordina – aprilie 2009 
10 - Planul de management integrat al Parcului Natural Munţii Maramureşului și al siturilor Natura 2000 ROSCI0124 Munții 
Maramureșului și ROSPA0131 Munții Maramureșului 

http://www.cjarad.ro/
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Fig. 4: Harta sitului natura 2000 Munţii Maramureşului

 

Sursa: http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0124  

Singurele resurse naturale ale subsolului sunt rocile care se găsesc cu precădere în albia râului 

Leordina şi, de asemenea, rocile geomorfice. Acestea nu sunt exploatate ci doar folosite 

individual pentru construcţiile locale. 

Concluzii capitol 1. Cadrul natural   

Comuna Leordina dispune de o poziționare nu foarte bună la nivelul județului, fiind situat în 

zonă montană, acest fapt indicând un potențial agricol scăzut.  

Comuna este favorizată din punct de vedere climatic întrucât dispune de un climat temperat-

continental moderat ce favorizează vegetația forestieră.  

În ceea ce privește flora și fauna comunei, acestea sunt diversificate datorită factorilor ecologici 

existenți, prin prezența mai multor tipuri de păduri de făgete și gorunete.  

 

2. Demografie 

2.1. Populaţia 

Comuna Leordina are o populație stabilă, la data de 1 iulie 2016, de 2.431 persoane din care: 

1.213 persoane de sex masculin reprezentând un procent de 49,90% din totalul populației și 

1.218 persoane de sex feminin reprezentând un procent de 50,10% din populația comunei11. 

După cum se poate observa, populația comunei Leordina a cunoscut un trend descendent față 

de 2011, când la Recensământul Populației și Locuințelor se înregistrau 2.547 locuitori. 

Analizând populația stabilă de 10 ani și peste pe sexe după nivelul de educație, conform 

Recensământului Populațieiși Locuințelor din 2011, în comuna Leordina ponderea cea mai mare 

                                                           
11 http://statistici.insse.ro/  

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ROSCI0124
http://statistici.insse.ro/
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o au absolvenții ciclului de învățământ gimnazial (1.093 persoane). Pe locul al doilea se 

clasează absolvenții ciclului liceal (526 persoane) urmați de absolvenții ciclului primar (419 

persoane) şi cei cu studii superioare (93 persoane). La coada clasamentului se află persoanele 

fără școală absolvită, mai concret persoanele analfabete (25 persoane) şi absolvenţii post liceal 

şi de maiştri (25 persoane).  

Referitor la structura populaţiei comunei Leordina după etnie, se constată că predomină etnia  

română, ȋn proporţie de 95,13%, fiind urmată ȋn pondere foarte mică, etnia ucrainiană. 

Grafic 4 : Distribuția populației comunei Leordina după etnie 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011 

Majoritatea locuitorilor este căsătorită (50,57%), urmată de categoria populaţiei necăsătorite 

(37,26%), ȋn cadrul căreia se remarcă procentul mai mare al bărbaţilor, cu 12,96% faţă de cel 

al femeilor. 

Tabel 2 : Populaţia comunei Leordina după starea civilă 
 
STAREA 
CIVILĂ 
LEGALĂ 

 Total 
[pers] 

Masculin 
[pers] 

Feminin 
[pers] 

Necăsătorit(ă) 949 536 413 

Căsătorit(ă) 1.288 644 644 

Văduv(ă) 246 39 207 

Divorţat(ă) 63 30 33 

STAREA 
CIVILĂ DE 
FAPT 

Persoane care trăiesc ȋn 
uniune consensuală 

14 7 7 

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011 

Se observă o rată mai mare a divorţului ȋn rândul femeilor (52,38% faţă de 47,62% ȋn rândul 

bărbaţilor) şi un număr mult mai mare al văduvelor (84,15%) faţă de cel al văduvilor (15,85%). 

Structura populaţiei după religie atestă faptul că predomină credincioşii de rit ortodox, ȋn 

proporţie de 81,00%. Alte religii, ȋn urma Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor din anul 

2011 sunt: religia romano-catolică, religia penticostală, religia greco – catolică şi religia 

adventistă de ziua a şaptea. 

 

 

Romani , 2423
pers

Ucraineni, 5 pers Informatie 
nedisponibila, 

117 pers

Romani Ucraineni Informatie nedisponibila
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Tabel 3 : Structura populaţiei pe religii 

Religia Număr locuitori [pers] Pondere [%] 

Ortodoxă 2.063 81,00 

Adventistă de ziua a 
şaptea 

291 11,43 

Penticostală 58 2,28 

Greco-catolică 7 0,27 

Romano-catolică 4 0,16 

Informaţie nedisponibilă 124 4,87 

TOTAL 2.547 100 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor furnizate de Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011 

 
Populaţia pe grupe de vârstă 

Conform datelor prezentate de Institutul Naţional de Statistică, în anul 2016 (1 ianuarie), 

structura populației comunei Leordina, pe grupe de vârstă, se prezintă astfel: 

 341 persoane cu vârsta cuprinsă între 0 și 14 ani; 

 1.542 persoane cu vârsta cuprinsă între 15 și 59 ani; 

 551 persoane cu vârsta peste 60 ani. 

Piramida vârstelor comunei Leordina (vezi Grafic 5) indică o populaţie cu o structură echilibrată. 

Acest lucru se observă din baza piramidei ce reprezintă generaţiile tinere care vor intra pe piaţa 

muncii în următorii 10-15 ani, care are o lățime mai mare decât vârful piramidei care reprezintă 

generaţiile vârstnice: 

Grafic 5 : Piramida vârstelor comunei Leordina la nivelul anului 2016 

 

Sursa: prelucrare pe baza informațiilor de la Institutul Național de Statistică, http://statistici.insse.ro  
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Scăderea populaţiei nu reprezintă o problemă majoră în sine, evoluţia structurii pe vârste este 

echilibrată, mai ales din perspectiva utilizării capitalului uman pe piaţa muncii. 

Grafic 6:  Structura populației pe grupe de vârstă 

 

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor de la Institutul Național de Statistică, http://statistici.insse.ro  

 

Grafic 7:  Ponderea populației pe sexe și grupe de vârstă 

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor de la Institutul Național de Statistică, http://statistici.insse.ro  

 
De asemenea, în ceea ce privește ponderea populației pe sexe și grupe de vârstă, se observă 

că există un echilibru la nivelul comunei Leordina între numărul persoanelor de sex masculin 

și numărul celor de sex feminin. Pe categoria 0-14 ani persoanele de sex masculin reprezintă 

48,68% din totalul pe categorie iar cele de sex feminin 51,32%. În categoria 15-59 ani 

persoanele de sex masculin sunt majoritari reprezentând 52,66% din totalul pe categorie față 

de cele de sex feminin ce reprezintă 47,34%. Ultima dar nu cea din urmă categorie, peste 60 

ani, este împărțită în procente după cum urmează: 42,65% persoane de sex masculin și 

57,35% persoane de sex feminin. Se observă un avans al populaţiei feminine mai mari de 65 

de ani faţă de populaţia masculină din aceeași categorie. 

 
Mişcarea naturală a populaţiei 

Mișcarea naturală a populației reprezintă un fenomen biologic-social aflat sub influența unor 

evenimente demografice pure precum nașterea și decesul.  

La nivelul comunei Leordina, în intervalul 2005-2015 a existat un număr de 225 născuții vii. 

Anii de vârf au fost 2007, 2008, 2009 și 2014 cu 27de nou-născuți iar cel mai deficitar a fost 

2005 cu 15 nou-născuți. În ceea ce privește decesele, acestea au fost în același interval 

temporal 2005-2015 de 313persoane. Anul 2008 a reprezentat un an bun în acest sens întrucât 

341
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s-au înregistrat doar 26 de decese. Pe de altă parte, în anul 2009 s-au înregistrat cele mai 

multe decese și anume 37.  

Făcând o analiză comparativă , observăm că numărul deceselor este uşor mai mare față de cel 

al nașterilor. De aici rezultă faptul că sporul natural al comunei Leordina este unul negativ însă 

nu s-a menţinut negativ pe tot intervalul ultimilor 10 ani, anul 2008 fiind singurul an din 

intervalul studiat în care numărul naşterilor îl depăşeşte pe cel al deceselor.  

Grafic 8: Sporul natural 

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor de la Institutul Național de Statistică, https://statistici.insse.ro/  

 

Migraţia populaţiei 

Potrivit Recensământului Populației și Locuințelor din 2011 (rezultate preliminare), în comuna 

Leordina au fost înregistrate 1.761 persoane prezente. Numărul persoanelor temporar absente 

a fost 771 din care 220 plecate în țară și diferența de 551 plecate în străinătate. În ceea ce 

privește persoanele plecate pentru o perioadă îndelungată, acestea au fost în număr de 12 și 

în procent de 100% plecate în străinătate. Persoanele temporar prezente au fost 4.  

Analizând structura pe sexe a categoriilor mai sus enumerate, în toate situațiile numărul 

persoanelor de sex feminin a fost mai mic decât cel al persoanelor de sex masculin, cu excepția 

categoriei persoanelor prezente, în care persoanele de sex feminin (939 persoane) sunt mai 

multe decât cele de sex masculin (822) şi a categoriei persoanelor temporar absente, plecate 

în ţară caz în care numărul a fost egal (110 persoane de sex feminin și 110 persoane de sex 

masculin). 

Tabel 4: Migrația populației (număr de persoane) 

 Ambele sexe Masculin Feminin 

Persoane prezente 1.761 822 939 

Persoane temporar 
absente din care: 

plecate în țară 220 110 110 

plecate în 
străinătate 

551 312 239 

Persoane plecate pentru o perioadă 
îndelungată 

12 7 5 

Persoane temporar prezente 4 * * 

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul Populației și Locuințelor 2011,  
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/08/TS4.pdf  
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Sporul migrator la nivelul comunei Leordina a fost unul în general negativ începând din anul 

2008. Pentru intervalul 2005-2015, anul de vârf în care s-au înregistrat cele mai multe stabiliri 

de domiciliu (inclusiv migrația externă) a fost anul 2010 (44) iar anul 2006 a fost cel mai slab 

în acest sens (22).  

În ceea ce privește plecările cu domiciliul (inclusiv migrația externă), vârful a fost atins tot în 
anul 2010 (59). De asemenea, este de precizat și anul în care au avut loc cele mai puține 
plecări din comună și anume anul 2005 (26). 
 

Grafic 9: Sporul migrator 

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor de la Institutul Național de Statistică, https://statistici.insse.ro/  

 
 

2.2. Forţa de muncă 

În anul 2015, numărul mediu al salariaților din comuna Leordina era de 119 persoane 

reprezentând un procent de 4,90% din totalul populației comunei din 2015.  

Anul 2014 a înregistrat o creștere a numărului de salariați cu 62,5% față de anul anterior. De 

asemenea, anul 2013 a înregistrat o scădere a numărului de salariați cu 37,25% față de 2012. 

 

Grafic 10: Numărul mediu de salariați pe ani – interval 2005-2015 

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor de la Institutul Național de Statistică,  

https://statistici.insse.ro/  
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Analizând distribuţia forţei de muncă pe domeniile de activitate în perioada 2011-2015, se 

observă că cel mai mare număr de salariați se înregistrează în domeniul prelucrării lemnului, 

fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi 

din alte materiale vegetale împletite, respectiv în medie 16,12% din total număr salariaţi din 

perioada analizată. Alte domenii cu un număr mai mare de salariați sunt transporturi terestre 

şi transporturi prin conducte, comerţ cu amănuntul, cu excepţia autovehiculelor şi 

motocicletelor, construcții de clădiri rezidențiale și nerezidențiale, silvicultură şi exploatare 

forestieră, activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, comerțul cu amănuntul și barurile și 

alte activități de alimentație publică.  

 

Tabel 5: Distribuția forței de muncă pe domenii de activitate, intervalul 2011-2015 

Domeniu 
Număr angajaţi 

2011 2012 2013 2014 2015 

Silvicultură şi exploatare forestieră 12       3 

Alte activ. extractive 2 2       

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din 
lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea 

articolelor din paie şi din alte materiale vegetale 
împletite 

7 16 22 34   

Constructii si cladiri  4 2 2 7 12 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea 
şi repararea autovehiculelor  

  2   5   

Comerţ cu amănuntul, cu excepţia 
autovehiculelor şi motocicletelor 

  7 9 10   

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei 3 5 3 1   

Transporturi terestre si transporturi prin 
conducte  

  8 8 12 39 

Depozitarea si activitati auxiliare pentru 
transporturi  

    2 1   

Restaurant         9 

Activ. ale agentilor si brokeri de asigurari          1 

Informaţie indisponibilă 73 60 18 34 55 

Total 101 102 64 104 119 

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor existente în Fişa Localităţii Leordina şi în Listafirme,  

http://www.listafirme.ro/  

 

Populaţia activă 

Populația activă a comunei Leordina numără, în anul 2016 (1 ianuarie), 1.659 persoane cu 

vârste cuprinse între 15 și 65 de ani și reprezintă un procent de 68,16% din totalul populației.  

http://www.listafirme.ro/
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Grafic 11: Populația activă 

 

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor de la Institutul Național de Statistică,  
https://statistici.insse.ro/  

 
Şomajul 

Conform statisticilor oferite de către AJOFM Maramureș, în intervalul 2011 – 2016 în comuna 

Leordina numărul șomerilor înregistrați a evidențiat o scădere faţă de anul 2011, respectiv: cu 

20 șomeri mai puțin în 2012, cu 4 șomeri mai puțin în 2013, cu 33 șomeri mai puțin în 2014, 

cu 28 șomeri mai puțin în 2015 şi cu 27 șomeri mai puțin în 2016. 

Grafic 12: Numărul șomerilor înregistrați la nivelul comunei Leordina 

 

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor primite de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă 
Maramureș (dec 2016) 

 

În ceea ce privește rata şomajului la nivelul comunei Leordina, având în vedere trendul 

descedent al numărului şomerilor înregistraţi în perioada 2011-2016, aceasta este direct 

proporţională cu evoluţia numărului şomerilor, înregistrându-se la nivelul comunei Leordina o 

scădere a ratei şomajului faţă de anul 2011. 
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Tabel 6: Rata șomajului înregistrată la nivelul comunei Leordina în intervalul 
2011-2016 

An Pondere [%] 

2011 7,12 

2012 5,93 

2013 6,01 

2014 5,07 

2015 5,40 

2016 5,53 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor primite de la AJOFM Maramureș 

 

Concluzii capitol 2. Demografie   

Populația comunei Leordina este în continuă scădere din cauza sporului natural ușor negativ și 

totodată a migrației populației către orașe. Pe de altă parte, populația activă a comunei 

reprezintă un procent de 68,16% din totalul populației, ceea ce înseamnă că reprezintă un 

procentaj important.  

În sensul dezvoltării forței de muncă, populația ar trebui stimulată să participe la programe de 

formare profesională, iar adulții in special la programe de reintegrare pe piața muncii. Astfel, 

prin găsirea unui loc de muncă, oamenii ar fi mult mai motivați să rămână în comună, fapt ce 

ar contribui la o scădere a ratei șomajului. De asemenea, acest fapt ar contribui și la o creștere 

a sporului natural.  

 

3. Activităţi economice  

3.1. Investiţii existente  

La nivelul comunei Leordina, în ultimii 5 ani, au fost realizate o serie de proiecte de investiții 

importante atât pentru infrastructura publică a comunei Leordina12 cât şi proiecte de investiţii 

destinate mediului privat. Unele dintre aceste proiecte au fost finalizate, altele se află în diverse 

stadii de implementare.  

În ceea ce privește investițiile pentru modernizarea infrastructurii publice locale, în 2013 s-a 

obținut o finanțare de 10.336.460 ron de la MADR – APDRP pentru un proiect având ca 

obiective: înfiinţare sistem de alimentare cu apă, înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de 

epurare ape uzate, înfiinţare centru social pentru persoane în vârstă şi dotarea acestuia și  

dotare cămin cultural – Ansamblu Folcloric.  

În anul 2012 a fost depus și a obținut finanțare 1 proiect de mediu, în valoare de 6.686.575 

ron, ce vizează amenajarea văilor locale (Valea satului-7,30 km, Valea Lupului-3,71 km și Valea 

Plaunăi-1,04 km) în vederea prevenirii inundaţiilor din comuna Leordina, judeţul Maramureş. 

                                                           
12 Primaria comunei Leordina, jud MM 
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În ceea ce privește proiectele depuse în cadrul sesiunilor de selecție organizate de către Grupul 

de Acţiune Locală Munţii Maramureşului, comuna Leordina a depus și a obținut finanțare pentru 

1 proiect în valoare de 266.647 ron - ”Îmbunătăţirea serviciilor de bază în comuna Leordina, 

judeţul Maramureş” - Măsura 322-Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 

bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale. Proiectul se 

derulează în perioada 30.05.2014-30.09.2017 și are ca obiective: înfiinţare spaţiu public de 

recreere, dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă și dotarea căminului cultural 

în comuna Leordina, judeţul Maramureş.  

Printre proiectele inițiate de primăria comunei Leordina se numără și proiectul ”ECONET-

ECONET-Reţeaua de dezvoltare economică a zonelor defavorizate din regiunea 

transfrontalieră”, cu finanțare din Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine Enpi Cross–Border 

Cooperation Programme (327.230,00 euro), implementat în perioada 01.04.2012-31.03.2013. 

Prin obiectivele sale, proiectul și-a propus susţinerea creşterii economice a Ivano-Frankivsk 

Oblast şi a judeţului Maramureş prin dezvoltarea susţinerii infrastructurii IMM-urilor, creşterea 

dezvoltării economice durabile a zonelor defavorizate din regiunile transfrontaliere prin 

furnizarea de servicii de consiliere specializate şi susţinerea dezvoltării segmentului de activităţi 

privind resursele umane. Prin intermediul acestui proiect au fost înființate 4 Centre de 

Dezvoltare Antreprenorială Rurală (REDC) – 2 în România şi 2 în Ucraina, o  reţea de promovare 

a afacerilor ECONET, și au fost elaborate 5 Strategii de Dezvoltare a Afacerilor Locale. 

Centru local de informare turistică, în comuna Leordina şi proximităţi (Bistra, Petrova, Ruscova, 

Repedea şi Poienile de Sub Munte); Dezvoltare şi marketing turistic este obiectul unei alte 

investiții. Prin acesta se dorește creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor, crearea, 

îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice, precum și creşterea valorii 

adăugate în activităţi de turism. Proiectul a primit o finanțare de 878.765 lei de la MADR-APDRP 

(măsura 313) și se derulează în perioada 02.07.2010-30.03.2017, vizând următoarele trasee 

turistice: Traseu  Repedea – Lacul Vinderel. Vârful Farcău, Traseu  Poienile de sub Munte- 

Lacul Vinderel . Vârful Farcău, Traseu  Repedea-Poiana cu Narcise, Traseu Poienile de sub 

Munte-Luhei-Vârful Mihăilescu. 

În ceea ce privește infrastructura de învățământ, în anul 2008 primăria a obținut de la MENCS 

o finanțare de 2.344,969 mii lei pentru reabilitarea Școlii nr 1 Corp B din comuna Leordina. 

Conform bazei de date disponibile pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene cu privire la 

stadiul proiectelor contractate în perioada de programare 2007-2013, la nivelul comunei 

Leordina nu a existat niciun proiect finanțat prin Programele Operaționale Sectoriale. 

În ceea ce privește Sectorul privat, analizând baza de date a beneficiarilor proiectelor 

finanțate în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) disponibilă pe site-ul 

www.apdrp.ro, la nivelul comunei Leordina, au fost identificate 21 proiecte de investiții, 

respectiv:  

 6 proiecte pentru ferme de semi-subzistență  finanțate din Măsura 141 (sesiunea 2010) 
- Ferma de semi-subzistență Pascu Gheorghe  
- Ferma de semi-subzistență Rosca Ioan  
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- Ferma de semi-subzistență Tăut Ștefan Florin  
- Ferma de semi-subzistenta a PF Pascu Gh. Cristina  
- Ferma de semi-subzistenta a PF Postaliu Cătălin Ionuț  
- Ferma de semi-subzistenta a PF Rohnean Vasile  

 1 proiect ferma de semi-subzistenta a PF Tăut Ileana – finanțat din Măsura 141 
(sesiunea 2011) 

 13 proiecte pentru ferme de semi-subzistență  finanțate din Măsura 141 (sesiunea 
2012) 

- Ferma de semi-subzistenta a PF Gavriluți Viorica  
- Ferma de semi-subzistenta a PF Leordean Ileana  
- Ferma de semi-subzistenta a PF Leordean Ștefan  
- Ferma de semi-subzistenta a PF Mudaci Mărioara  
- Ferma de semi-subzistenta a PF Nistor Dorina  
- Ferma de semi-subzistenta a PF Nistor Ioana  
- Ferma de semi-subzistenta a PF Nistor Ioan-Nuțu  
- Ferma de semi-subzistenta a PF Popan Vasile  
- Ferma de semi-subzistenta a PF Rednic Viorel  
- Ferma de semi-subzistenta a PF Sofronici Ioan  
- Ferma de semi-subzistenta a PF Tăut-Utan Claudiu  
- Ferma de semi-subzistenta a PF Tiplea Ștefan Onut  
- Ferma de semi-subzistenta a PF Urda Lidia Maria  

 1 proiect construire pensiune agroturistică p+m1+m2+anexă+împrejmuiri, comuna 
Leordina, jud. Maramureş –finanțat din Măsura 413, submăsura 313M (sesiunea 2012) 

De asemenea, în anul 2005 s-a primit o finanțare nerambursabilă SAPARD pentru înființarea 

unei pensiuni turistice (pensiunea Miraj).    

Analizând raportul dintre investițiile private și cele publice, se poate observa o pondere mai 

mare a celor private în detrimentul celor publice.  

 

3.2. Industrie și servicii  

La nivelul comunei Leordina, la nivelul decembrie 2015 erau 30 de firme înregistrate, ramurile 

predominante (în urma analizei după codul CAEN al domeniului de activitate principal) fiind  

lucrările de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale și transporturi rutiere de mărfuri, 

așa cum se poate observa din figura de mai jos. 
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Grafic 13: Ponderea activităților din Comuna Leordina după numărul de firme, 
2015 

 
Sursa: Prelucrare proprie pe baza informațiilor existente pe http://www.listafirme.ro/ (2015) 

 

Grafic 14: Top 5 firme comuna Leordina după cifra de afaceri (lei) 

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor existente pe http://www.listafirme.ro/ (2015), coroborate cu informațiile 

furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș (dec. 2016) 

 

Activitățile economice principale desfășurate de agenții economici care înregistrează cele mai 

mari cifre de afaceri vizează preponderent transportul rutier de mărfuri. 

Atât din punct de vedere al cifrei de afaceri, cât și al numărului de angajați (28 angajați), se 

detașează o societate comercială - ROTSIN COM SRL – având ca obiect de activitate transportul 

rutier de mărfuri. 
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În ultimii 4 ani, la nivelul comunei Leordina au fost create și înregistrate doar 4 

microîntreprinderi, care furnizează un număr insuficient de locuri de muncă raportat la 

necesarul existent pentru populația din comună.    

Tabel 7 : Societăți comerciale înregistrate în comuna Leordina în ultimii 4 ani 

Domeniu 
Nr. 

firme 
Cifra de afaceri 

(lei) 
Nr.salariaţi 

Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi 
nerezidenţiale                                                                                                                                       

2 561.729 5 

Lucrări de pregătire a terenului                                                                                                                                                                         1 5.400 0 

Activităţi ale agenţilor şi broker-ilor de asigurări                                                                                                                                                     1 65.877 1 
Sursa: Informații furnizate de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Maramureș (dec. 2016) 

Majoritatea populației, cu toate că se ocupă de agricultură, nu au firme înregistrate în acest 

domeniu, practicând agricultura de semi-subzistență.  

Conform informațiilor furnizate de către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul 

Maramureș, pe raza comunei Leordina nu există firme înregistrate ca având capital de stat sau 

mixt (stat+privat) și nici nu s-au înmatriculat firme cu capital străin în intervalul de timp 2011-

2016. 

 

3.3. Agricultură 

Suprafața agricolă a comunei Leordina este de 1.739 ha, reprezentând un procent de 58,08% 

din suprafața totală a comunei Leordina. La nivelul comunei, sectoarele predominante sunt cel 

agricol și cel silvic.  

3.3.1. Exploatări agricole organizate  

Conform Recensământului General Agricol din 2010, la nivelul comunei Leordina există un 

număr de 1.734,16 ha de suprafață agricolă utilizată. Aceasta este împărțită în teren arabil – 

376,44 ha, grădini familiale – 12,93 ha, pășuni și fânețe – 1.344,79 ha.  

 

Grafic 15: Suprafața agricolă utilizată (hectare) în comuna Leordina 

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul General Agricol 2010, 

http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=14&codj=24  
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În ceea ce privește suprafața cultivată cu cereale pentru boabe, la nivelul comunei Leordina 

există un număr de 16,31 ha cultivate, respectiv porumb 16,21 ha și sorg 0,10 ha13. 

La nivelul comunei Leordina, suprafața cultivată cu plante industriale este infimă – 0,35 ha. Pe 

de altă parte, suprafața cultivată cu plante de nutreț recoltate verzi este de 278,48 ha – 244,12 

ha plante anuale pentru fân și masă verde, 6,12 ha leguminoase pentru nutreț și 28,24 ha alte 

plante pentru nutreț.  

Suprafețe mici cultivate sunt și în cazul altor culturi în teren arabil și anume: plante leguminoase 

pentru boabe – 0,63 ha, cartofi – 73,24 ha, rădăcinoase și vărzoase pentru nutreț – 0,04 ha, 

legume, pepeni și căpșuni – 0,01 ha (în grădini pentru comercializare), flori și plante 

ornamentale 2,01 ha, plante pentru producerea de semințe și seminceri pentru comercializare 

– 0,76%, alte culturi în teren arabil – 4,26 ha. Din cauza poziției geografice a comunei, 

suprafețele cultivate cu plantații pomicole și viticole lipsesc.  

După modul de deținere, suprafața agricolă utilizată în proprietate este de 1.734,00 ha, 

diferența de 0,16 ha fiind utilizată cu titlu gratuit.  

În comuna Leordina, există un număr de 800 de exploatații agricole, 799 dintre ele fiind în 

proprietate, una fiind utilizată cu titlu gratuit.  

Din figura de mai jos rezultă faptul că mărimea suprafețelor aflate în exploatare majoritare 

sunt situate ca dimensiune între 2 și 5 ha reprezentând un procent de 34,75%. Cele mai puține 

exploatații sunt încadrate în categoria 10-20 ha și reprezintă un procent de 0,81%. La nivelul 

comunei leordina nu există nicio exploatație agricolă mai mare de 20 ha. 

Grafic 16: Exploatații agricole (număr), pe clase de mărime a suprafeței agricole 

utilizate 

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul General Agricol 2010, 

http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=11&codj=24 

 

                                                           
13 Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul General Agricol 2010, http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=16&codj=24    
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Numărul exploatațiilor cu cereale pentru boabe este 161: 160 de porumb și 1 de sorg. 

Exploatațiile cu plante industriale sunt în număr de 2. Cele cu plante de nutreț sunt 670: 574 

de fân și masă verde, 21 de leguminoase pentru nutreț (lucernă, trifoi, măzăriche și alte 

perene) și 75 de alte plante pentru nutreț. Numărul exploatațiilor cu suprafață cultivată cu alte 

culturi este de 750 din care: 38 de plante leguminoase pentru boabe, 628 de cartofi, 2 de 

rădăcinoase și vărzoase pentru nutreț, 1 de legume, pepeni și căpșuni (în grădini pentru 

comercializare), 4 de flori și plante ornamentale, 2 de plante pentru producerea de semințe și 

seminceri pentru comercializare, 75 de alte culturi în teren arabil. Exploatațiile pomicole și 

viticole lipsesc de pe teritoriul comunei Leordina.  

În ceea ce privește gradul de echipare cu mașini și echipamente agricole, în comuna Leordina 

situația se prezintă după cum urmează: 

 
Tabel 8 : Mașini și echipamente agricole în proprietate, după tipul de mașini și 

echipamente agricole utilizate 

Mașini și echipamente agricole Număr bucăți 

1. Tractoare 119 

2. Motocultoare 1 

3. Pluguri pentru tractoare 3 

4. Cultivatoare mecanice 1 

5. Grape mecanice 3 

6. Mașini pentru împrăștiat îngrășăminte 2 

7. Motocositoare 218 

8. Alte mașini și echipamente agricole 271 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul General Agricol 2010, 

http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=69&codj=24  
 

 
3.3.2. Exploatări zootehnice organizate  
 
Deoarece în comuna Leordina predomină exploatațiile de cereale, numărul exploatațiilor de 

păsări și bovine este foarte bine conturat. Astfel, raportat la numărul total de exploatații la 

nivelul comunei, există 40,32% exploatații de păsări și 27,80% exploatații de bovine. De 

asemenea, comuna Leordina dispune și de exploatații de porcine într-un procent însemnat 

(20,12%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=69&codj=24
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Grafic 17: Ponderea exploatațiilor agricole cu efective de animale pe specii 

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul General Agricol 2010, 

http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=35&codj=24 

 
 

Grafic 18: Efective de animale pe specii – evoluția înregistrată în intervalul 2010 - 2016 

 
 

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Recensământul General Agricol 2010, 

http://www.rga2010.djsct.ro/inceput.php?cod=36&codj=24 și date puse la dispoziție de către primăria comunei 
Leordina – extras din Registrul Agricol (2016)  

 
Pe teritoriul comunei nu s-au înființat societăți comerciale sau alte forme de  asociații  cu obiect 
de activitate în ceea ce privește creșterea animalelor sau prelucrarea și comercializarea 
produselor din lapte și carne. 
 
3.3.3. Silvicultură şi vânătoare  

Fondul forestier al comunei Leordina face parte din amenajamentul Ocolului Silvic Poienile de 

sub Munte. Din punct de vedere administrativ, Ocolul Silvic Poienile de sub Munte este situat 

în Nordul Munților Maramureșului, în bazinele Văii Ruscova și Văii Vișeului, curs inferior, în raza 
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comunelor Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, Leordina, Petrova și Bistra, jud. 

Maramureș14. 

 
 

3.4. Turism  

3.4.1. Patrimoniu material  

Comuna Leordina nu dispune în acest moment de o infrastructură specific turistică (case 

memoriale, muzee sau vestigii istorice de 

interes național), prezența a două obiective 

cu valențe turistice nefiind suficiente pentru 

dezvoltarea unui turism intensiv. Unul dintre 

aceste obiective este Cimitirul militar, 

împrejmuit cu un gard din piatră, amplasat la 

1 km de Biserica Ortodoxă, unde cei 12 

militari germani au fost înhumați în anul 

1917. În cimitir există și monumentul: „În 

memoria camarazilor căzuți“. 

Cu toate acestea, datorită amplasării 

comunei la jumătatea distanței dintre 

Sighetul Marmației și Borșa, există posibilitatea vizitării unor obiective turistice consacrate ale 

Maramureșului (Cimitirul Vesel de la Săpânța, Mănăstirea din lem de la Bârsana, cascada cailor 

din Borșa, Valea Vaserului – datorită Mocăniței, etc). 

Pe teritoriul comunei există doar 2 unități de cazare – pensiunea Miraj și pensiunea Elizabeta. 

Comuna Leordina este una dintre localitățile rurale care și-a păstrat specificul local și unde se 

mai regăsesc elemente de frumusețe arhitecturală și obiceiuri străvechi. Frumusețea naturală 

a locurilor și ospitalitatea localnicilor ar putea constitui premisele pentru practicarea 

agroturismului și ar putea contribui la diversificarea surselor de venit pentru localnici. 

 

3.4.2. Patrimoniu imaterial  

În patrimoniul imaterial sunt incluse toate acele aspecte culturale diferite ale vieții, 

moştenite din trecut care definesc modul de viață al diferitelor societăți. Acestea pot face 

referire la practici locale, obiceiuri şi credințe şi deseori sunt exprimate în şi prin limbaj, activități 

sociale politice şi economice şi prin activități simbolice şi ritualuri ale diferitelor comunități. 

În acceptiunea general recunoscută a termenului, prin patrimoniu cultural imaterial se înțelege 

ansamblul de practici, reprezentări, expresii, cunoştinte, abilități pe care comunitățile, grupurile 

şi indivizii le recunosc ca făcând parte din moştenirea lor culturală, transmisă din generație în 

generație şi recreată în permanență. 

                                                           
14 Direcția Silvică Maramureș - http://www.marasilva.ro/sub_poieni.php  

http://www.marasilva.ro/sub_poieni.php
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Patrimoniul cultural imaterial se regăseşte în special în următoarele domenii: 

 tradiții şi expresii orale - limba ca principalul lor vector; 
 artele spectacolului (ansambluri folclorice): 
 practici sociale, ritualuri şi evenimente festive; 
 artizanatul traditional ş.a. 

Prin Hotărârea nr.11 din 14 iulie 2009 s-a aprobat înființarea Ansamblului folcloric în comuna 

Leordina, ansamblu ce-și desfășoară activitatea în incinta Căminului Cultural. În ceea ce 

privește activitatea Ansamblului folcloric, acesta a răspuns invitațiilor de participare la diverse 

evenimente organizate în județul Maramureș în anii 2007, 2008 și 2009. 

În 2013 s-a obținut finanțare de la MADR-APDRP pentru proiectul ”Înfiinţare sistem de 

alimentare cu apă, reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate, înfiinţare centru social 

pentru persoane în vârstă şi dotarea acestuia, dotare cămin cultural – ansamblu folcloric în 

comuna Leordina judeţul Maramureş” prin intermediul căruia se propune, printre altele, 

dotarea ansamblului artistic ”Codrișor” cu echipament de practică culturală specific, respectiv 

costume populare pentru copii. Beneficiarul – comuna Leordina, a inițiat aceasta investiție în 

vederea susținerii și promovării inițiativelor culturale desfășurate la nivelul localității. S-a avut 

în vedere îmbunătățirea și facilitarea manifestărilor culturale și transformarea actului de cultură 

în promotor al coeziunii sociale. La finalizarea investiției (proiectul este în implementare), 

Ansamblul artistic „Codrisor” își va diversifica și îmbunătăți oferta culturală, mai precis imaginea 

și calitatea spectacolului oferit publicului prezentându-se într-o ținută cât mai adecvată 

momentelor artistice și ținând cont de specificul zonei folclorice15. 

Susținerea activității ansamblului folcloric Codrișor din Comuna Leordina, ca parte a proiectului 

integrat pentru care s-a obținut finanțare are ca și obiective strategice, cu privire la patrimoniul 

cultural, următoarele: 

 asigurarea viabilității patrimoniului cultural imaterial; 

 respectarea şi protejarea tuturor formelor şi modalităților de exprimare, inclusiv prin 

prevenirea dispariției sau distrugerii unora dintre acestea; 

 revalorizarea şi reinserția patrimoniului imaterial în viata comunităților umane şi a 

indivizilor, în special a tinerelor generații; 

 protejarea originii, a originalității, a autenticului, precum şi a drepturilor comunităților în 

care aceste forme de expresie culturală au luat naştere şi a artizanilor care le 

(re)creează, le perpetuează şi le transmit; 

 promovarea patrimoniului cultural local. 

În ceea ce privește evenimentele culturale reprezentative ce au loc în comună, acestea sunt:  

- Sărbătoarea comunei „Fii satului” , organizată anual, în a 3a duminică din august, având 

ca scop păstrarea și transmiterea tradițiilor locale 

                                                           
15 Memoriu justificativ – Dotare cămin cultural – Ansamblu folcloric – proiect Înfiinţare sistem de alimentare cu apă, reţea de 
canalizare şi staţie de epurare ape uzate, înfiinţare centru social pentru persoane în vârstă şi dotarea acestuia, dotare cămin 
cultural – ansamblu folcloric în comuna Leordina judeţul Maramureş 
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- Sărbătoarea octogenarilor, organizată anual (8 octombrie) având ca scop creșterea 

gradului de implicare a persoanelor vârstnice în activitățile speciale 

- Sărbătoarea femeilor (8 Martie)  

- Sărbătoarea ”Seri de toamnă” organizată de 3 ori în fiecare lună de toamnă, având ca 

scop reînvierea tradițiilor din bătrîni 

- Spectacole tradiționale, organizate de 6 ori pe an, având ca scop creșterea notorietății 

tarafului local, păstrarea și creșterea interesului pentru muzica populară locală și pentru 

dansurile populare moștenite din bătrîni 

- Expoziții tematice, avînd ca scop creșterea gradului de interes pentru păstrarea tradițiilor 

și a valorilor culturale locale (asigurarea vizibilității produselor/creațiilor locale) 

Din anul 2007, în comuna Leordina activează asociația ”Fii Leordinei” având ca scop 

conservarea, dezvoltarea și promovarea patrimoniului cultural, științific, turistic și de mediu 

prin acțiuni de susținere a intereselor locale, a dezvoltării locale durabile prin cooperare cu 

organizații, instituții, persoane juridice și fizice din România și din străinătate16. 

Concluzii capitol 3. Activități economice   

Din punct de vedere economic comuna Leordina este o localitate cu specific agricol. Cu toate 

acestea, producția agricolă este slab dezvoltată, principala resursă agricolă fiind pășunile și 

fânețele, dar nici acestea nu sunt exploatate în totalitate la momentul de față.   

Majoritatea exploatațiilor funcționează în regim de subzistență iar valorificarea pe piață a 

produselor obținute este deficitară. 

Principala problemă o constituie ponderea redusă a activităților complementare agriculturii și 

creșterii animalelor, care să determine membrii comunității să nu mai migreze către orașe. O 

șansă de creștere economică o reprezintă intensificarea creșterii animalelor, o mai bună 

utilizare a terenurilor și promovarea intensă a produselor de proveniență agricolă cu specific 

tradițional, precum și încurajarea asocierii fermierilor în vederea eficientizării valorificării 

producției agricole pe piața internă și externă. 

Turismul este aproape inexistent la nivelul comunei: există 2 unități de cazare a potențialilor 

turiști iar împrejurimile nu sunt suficient promovate pentru a-i atrage pe aceștia. Așadar, 

valorificarea potențialului turistic reprezintă o oportunitate pentru dezvoltarea economică a 

comunei. 

  

                                                           
16 Ministerul Justiției – indexul persoanelor juridice fără scop patrimonial - www.just.ro  

http://www.just.ro/
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4. Amenajarea si echiparea teritoriului 

4.1. Infrastructura rutieră și feroviară  

Principala cale rutieră din Comuna Leordina este Drumul Naţional 18, cu o lungime totală de 

236 km, având ruta Baia Mare- Sighetu Marmaţiei – Borşa – Cârlibaba – Iocobeni. Comunele 

traversate de acest DN în judeţul Maramureş sunt: Deseşti, Giuleşti, Vadu Izei, Bocicoiu Mare, 

Rona de Jos, Rona de Sus, Petrova, Leordina, Vişeu de Jos şi Moisei iar în judeţul Suceava: 

Cârlibaba şi Iacobeni. 

Comuna Leordina este străbătută de acest drum pe o distanţă de circa 11 km iar starea 

drumului pe teritoriul comunei este în general bună, fiind astfaltat şi prevăzut cu indicatoare şi 

marcaje rutiere, contribuind la siguranţa circulaţiei. 

Astfel, schema stradală a comunei Leordina s-a dezvoltat având ca axă principală DN 18  

respectiv partea stradală a acestuia. Lungimea totală a străzilor din localitatea Leordina este 

de 47.670 m, rețeaua stradală fiind compusă din 127 de străzi şi drumuri. Numai 2.026 m 

(4,25%) reprezintă drumuri asfaltate, majoritatea acestor drumuri şi străzi lăturalnice având 

partea carosabilă din argilă și balast, cu numeroase gropi şi şleauri făcute de vehicule cu 

tracţiune animală şi utilaje agricole, motiv pentru care sunt necesare lucrări de modernizare. 

De menţionat este faptul că în anul 2013 s-au modernizat 4 km de drum comunal, în 2012 s-

au modernizat 2 km de drum comunal iar în 2015 – 1,5 km de drum comunal. Nu există 

podeţele amenajate, sunt numai tuburi din beton şi plastic pozate direct pe pământ care nu 

asigură scurgerea apelor în condiţii bune. Circulația pietonală în localitate este asigurată de 

trotuarele existente între case și partea carosabilă a străzii.  

Transportul auto interurban este asigurat de firme autorizate de transport pe ruta Sighetu – 

Marmaţiei – Vişeul de Sus până în localitatea Leordina. Nu există legături directe cu Comuna 

Leordina. Transportul în comun nu este instituţionalizat, făcându-se sporadic de către 

particulari. 

În ceea ce privește traficul feroviar, Comuna Leordina este traversată de calea ferată nr. 422 

Sighetu – Marmaţiei – Braşov – Bucureşti, iar staţia CF este funcţională, gara aflându-se la o 

distanţă de 8 km de centru administrativ. Calea ferată străbate comuna Leordina la limita de 

Est al teritoriului, pe circa 3 km lungime.   

 

4.2. Alimentare cu apă și canalizare. Gestiunea deșeurilor  

Principala sursă de alimentare cu apă potabilă ale populaţiei comunei sunt aducţiunile din ape 

de suprafaţă. 

La nivelul comunei Leordina se derulează un proiect de amploare finanţat prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală, în valoare totală de 10.336.460 lei - „Înfiinţare sistem de 

alimentare cu apa, reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate, înfiinţare centru social 

pentru persoane în vârstă şi dotarea acestuia, Dotare cămin cultural – Ansamblu folcloric în 

comuna Leordina judeţul Maramureş”. Prin acest proiect obiectivele 1 și 2 sunt: 
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a) Înfiinţare sistem de alimentare cu apă în localitatea Leordina, comuna Leordina, Judeţul 
Maramureş 

Prin proiect s-au propus următoarele: 

» asigurarea surselor de apă necesare 
» conductă de aducţiune 

» staţia de potabilizare 
» rezervoare de înmagazinare 

b) Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate în localitatea Leordina, 
comuna Leordina, Judeţul Maramureş 

Obiectivul investiţiei a fost asigurarea reţelei de canalizare, în vederea evacuării apelor uzate 

de la locuinţe şi de la celelalte obiective din zona.  

Astfel, până la sfârşitul anului 2016, aceste 2 obiective au fost finalizate, indicatorii realizaţi în 

cadrul proiectului fiind: 

a) Pentru obiectivul ”Înfiinţare sistem alimentare cu apă” 
o Fundație rezervor 300 mc – 2 buc 
o Rezervor  PAFS 80mc montat semiîngropat  – 1 buc 
o Platforma beton armat pentru container vane și pompe – 1 buc  
o Bazin nămol din beton armat – 1 buc 
o Hală statie de tratare – 1 buc 

 Date tehnice ale construcției destinate instalației de tratare a apei (hala 
de tratare): Suprafața utilă=93.46 mp, Suprafața construită=98.17 mp, 
regim înălțime=parter, înălțime maximă=6.15 m față de CTA, CTN=-0.15 
m, CTA=-0.05m 

o Bazin de captare a apei din beton armat  - 1 buc  
o Rețeaua de distribuție și alimentare cu apă – 6.618 ml 
o Stația de tratare proiectată are capacitatea de 50mc/h.  
o Reteaua este alcătuită din:  

            - țeavă PEHD PE100 PN6 diametre 50, 110, 125, 140, 160 si 180 mm 
            - cămine de vizitare cu bază închisă – 33 buc 
            - hidranți supraterani – 12 buc 
            - subtraversare prin foraj pe sub calea ferată – 2 buc 
            - subtraversare prin foraj pe sub drum – 5 buc 
            - subtraversare prin foraj pe sub râul Vișeu – 1 buc 

b) Pentru obiectivul ” Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate” 
a. 1 rețea de canalizare menajeră – 4.394 ml - alcătuită din: 

i. 133 cămine de vizitare cu baza închisă având diametrul de 1000 mm 
ii. 3 stații de pompare in zonele in care rețeaua de canalizare nu mai 

funcționează gravitațional. Stațiile de pompare sunt realizate din cămine 
prefabricate din beton armat având Dint=1500 mm și capace carosabile. 
Debitul stațiilor de pompare este următorul: SP1=9mc/h, SP2=36mc/h, 
SP3=36 mc/h. 

iii. 2 buc subtraversare prin foraj pe sub calea ferată 
iv. 2 buc subtraversare prin foraj pe sub drum 

b. 1 stație de epurare mecano-biologică, compactă și modular, dimensionată 
pentru 3.000 locuitori (Qu zi med=360 [mc/zi]; Qu zi max=468 [mc/zi]) 
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În intervalul 2011-2015, conform datelor prezentate în Fişa Localităţii Leordina, lungimea totală 

a reţelei simple de distribuţie a apei potabile este de 5,6 km, capacitatea instalaţiilor de 

producere a apei potabile este de 80 m3/zi iar cantitatea de apă potabilă distribuită 

consumatorilor pentru uz caznic este de 19.000 m3/an. 

Conform datelor furnizate de Recesământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, 60% din 

totalul numărului locuinţelor convenţionale, respectiv 608 locuinţe au alimentare cu apă şi 

instalaţie de canalizare în locuinţe. 

Cu privire la gestiunea deşeurilor, în judeţul Maramureş, este organizată activitatea de 

colectare şi de transport centralizat a deşeurilor menajere în mediul urban, iar în mediul rural 

într-un număr restrâns de comune. În localităţile Sighetu Marmaţiei, Vişeu de Sus, Vişeu de 

Jos, Moisei, Şieu, Săliştea de Sus, Leordina, Săcel, Rozavlea, activitatea privind serviciul public 

de salubrizare a fost concesionată de către firma SC Herodot Grup SRL. 

 

4.3 Infrastructura tehnico-edilitară (energie electrică, termică şi regenerabilă, gaze 
naturale)  

Comuna Leordina este alimentată cu energie electrică prin intermediul unei reţele de distribuţie 

rurale compusă din linii de medie şi joasă tensiune şi posturi de transformare. Acestea sunt 

racordate la liniile de medie tensiune aeriene (LEA). 

Conform datelor furnizate de Recesământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, 89,8% din 

totalul numărului locuinţelor convenţionale, respectiv 911 locuinţe dispun de instalaţie electrică 

în locuinţe. 

Alimentarea cu gaze naturale - nu există un sistem propriu de distribuţie a gazelor naturale pe 

teritoriul administrativ al comunei Leordina. Astfel, încălzirea locuințelor din comuna Leordina 

se face individual prin folosirea combustibilului solid precum lemnele și cărbunii, în sobe 

individuale sau prin echipamente electrice de încălzire.  

Conform datelor furnizate de Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, doar 7,0% 

din totalul numărului locuinţelor convenţionale, respectiv 71 locuinţe dispun de încălzire 

centrală în locuinţe, astfel comuna Leordina situându-se printre comunele cu cea mai mare 

pondere a locuinţelor neîncălzite din judeţul Maramureş. 

 

4.4. Servicii poştale, telecomunicaţii şi mass-media 

Conform informațiilor furnizate de Poșta Română17, în comuna Leordina există un singur oficiu 

poștal situat pe str. Principală, nr. 737. 

În ceea ce privește telecomunicațiile, în comuna Leodina există 334 abonaţi telefonici18 . 

Localitatea Leordina dispune de conexiune internet permanent prin cablu cu fibră optică.   

                                                           
17 http://www.posta-romana.ro/posta-romana/servicii-online/cautare-oficii-postale.html?oploc=755&opcou=46  
18 http://www.carte-telefoane.info/MARAMURES/LEORDINA/3 

http://www.posta-romana.ro/posta-romana/servicii-online/cautare-oficii-postale.html?oploc=755&opcou=46
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La nivelul comunei, toți operatorii importanți de telefonie mobilă - Vodafone, Orange, RDS-

RCS, Telekom au o acoperire de voce si date.  

Concluzii capitol 4. Amenajarea și echiparea teritoriului    

Drumul naţional ce străbate comuna Leordina se prezintă într-o stare în general bună, însă 

drumurile lăturalnice au o structură din pietriş în amestec cu balast, cu numeroase gropi şi 

şleauri făcute de vehicule cu tracţiune animală şi utilaje agricole. La nivelul comunei nu există 

o rețea de transport în comun iar transportul auto interurban nu are legături directe în comuna 

Leordina. 

Sistemele de alimentarea cu apă şi canalizarea au fost infiinţate recent printr-un proiect finanțat 

prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală Măsura 322. 

În ceea ce privește infrastructura tehnico-edilitară, întreaga comună este racordată la linii 

electrice de medie tensiune,alimentarea cu gaze naturale a comunei este inexistentă deorece 

nu există un sistem propriu de distribuţie a gazelor naturale. De asemenea, comuna dispune 

de telecomunicații prin fibră optică.   
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5. Social  

5.1. Sănătate (infrastructură, resurse umane) 

La nivelul întregii comune există 1 cabinet medical (proprietate privată), 1 cabinet stomatologic 

și 2 farmacii 19. Personalul medical ce lucrează în aceste unități medico-sanitare nu este deloc 

numeros, existând doar 1 medic de familie, 1 medic stomatolog, 2 asistenți medicali și 2 

farmaciști.  

  
5.2. Protecţie socială (infrastructură, persoane şi problematici)  

Activitatea de asistență socială la nivelul comunei Leordina se realizeaza prin intermediul 

primăriei care are înființat compartimentul de asistență socială care are atribuții în ceea ce 

privește  întocmirea anchetelor sociale cu privire la persoanele cu venituri reduse, persoanele 

singure, familiile cu risc social, vârstici, persoane cu handicap care solicită și necesită o măsură 

de protecție socială, face propuneri cu privire la aplicarea măsurilor de protecție socială, 

identifică pe raza comunei Leordina cazurile care necesită luarea unor măsuri de protecție 

socială. 

În ceea ce privește măsurile de asistență socială, comuna Leordina a întocmit și plătit un număr 

de 298 dosare pentru asistați sociali în 2016, cazurile sociale reprezintând un procent de 

12,24% din totalul populației comunei.  

Tabel 9: Cazuri sociale la nivelul comunei Leordina 

Măsuri de protecție socială 
2016 

(nr beneficiari) 

1. Ajutor încălzire  100 

2. Venit minim garantat 128 

3. Alte forme de asistență socială (asistență acordată 
persoanelor în vârstă, asistență socială în caz de boli și 
invaliditate, prevenirea excluderii sociale, etc) 

70 

Total: 298 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor din Chestionarul de evaluare a localității (primărie) 

 
Prin intermediul proiectului finanțat din PNDR Măsura 322 ”Proiect integrat: înființare 

alimentare cu apă, rețea de canalizare și stație de epurare; Înființare Centru Social pentru 

persoane în vîrstă și dotarea acestuia; Dotare Cămin Cultural – Ansamblu folcloric în comuna 

Leordina jud Maramureș” a fost înființat Centrul social pentru persoane în vârstă având ca 

destinație petrecerea timpului liber în mod organizat, de către persoanele aparținând 

segmentului de vârstă de peste 60 de ani. La sfârșitul anului 2016 lucrările de construcție a 

clădirii au fost finalizate, urmând ca aceasta să fie dotată și să se demareze procedura pentru 

obținerea acreditării ca furnizor de servicii sociale a Centrului social pentru persoane vârstnice 

în comuna Leordina, precum și pentru obținerea tuturor autorizațiilor de funcționare.  

                                                           
19 Chestionar de evaluare a localității (primărie) 

http://statistici.insse.ro/
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5.3. Educaţie  

În comuna Leordina funcționează Școala Gimnazială nr 1 Leordina situată în nord-estul 

județului Maramureș, pe valea râului Vișeu, între Municipiul Sighetu Marmației și orașul Vișeu 

de Sus. Elevii ce frecventează școala, sunt de pe raza localității, unii dintre ei beneficiind de 

transport cu microbuzul școlar. Școala, oferă unele facilități pentru desfășurarea activităților 

extrașcolare: laboratorul de informatică, teren de sport, sală media, biblioteca școlii, biblioteca 

comunală. 

Unitatea are în componență 2 grădinițe cu program normal (în cadrul căreia funcționează 3 

grupe), clasa pregătitoare, clasele I-IV și clasele V-VIII20.  

La nivelul comunei, populația cuprinsă în forme de pregătire și instruire totaliza în anul 2015 

un număr de 199 de persoane, mai mic față de anul 2011 când numărul persoanelor era de 

256.  

Grafic 19: Populația școlară la nivelul comunei Leordina 

 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor de la Institutul Național de Statistică, https://statistici.insse.ro/  

În ceea ce privește populația școlară pe niveluri de educație, comuna Leordina este structurată 
astfel: 
 

Tabel 10:  Populația școlară pe niveluri de educație (persoane) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Copii înscriși în grădinițe 77 50 56 51 51 

Elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial 
(inclusiv învățământul special) 

179 182 164 156 148 

Total 256 232 220 207 199 

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor de la Institutul Național de Statistică, 
https://statistici.insse.ro/  

 
Conform tabelului de mai sus, la nivelul grădinițelor numărul copiilor înscriși a scăzut în ultimii 

ani. Aceeași situație s-a înregistrat și în cazul elevilor înscriși în învățământul primar și 

gimnazial.  

                                                           
20 www.isjmm.ro – Proiect de dezvoltare instituțională – Școala gimnazială nr 1 Leordina 

256
232 220

207 199

0

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013 2014 2015

https://statistici.insse.ro/
https://statistici.insse.ro/
http://www.isjmm.ro/


 

 
 

37 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Leordina judeţul 
Maramureş, pentru perioada 2014-2020 

  

Business Consulting
RomActiv

Deși numărul elevilor înscriși în toate formele de învățământ este de ordinul sutelor, numărul 

absolvenților este mult mai mic, cunoscând un trend descendent în intervalul 2010-2014. 

 

Tabel 11: Absolvenți pe niveluri de educație (persoane) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Primar și gimnazial (inclusiv special) 25 17 24 18 19 

Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor de la Institutul Național de Statistică,  
https://statistici.insse.ro/  

 

În ceea ce privește personalul didactic pe niveluri de educație, acesta a înregistrat o scădere 

în ultimii ani. 

Tabel 12: Personal didactic pe niveluri de educație (persoane) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Învățământ preșcolar 3 3 3 3 3 

Învățământ primar și gimnazial  
(inclusiv învățământul special) 

21 21 13 16 17 

Total 24 24 16 19 20 
Sursa: Prelucrare pe baza informațiilor de la Institutul Național de Statistică, 

https://statistici.insse.ro/  

 
Cu privire la numărul sălilor de clasă în comuna Leordina, acesta s-a redus în ultimii ani de la 

9 de săli la 8. Așadar, unei săli de clasă îi revin în medie un număr de aproximativ 23 de elevi. 

De precizat este faptul că există un singur laborator de informatică dotat cu 20 de calculatoare 

conectate la internet și în rețeaua AeL21.  

 

5.4. Cultură şi culte  

În comuna Leordina există o singură bibliotecă.  

În comuna Leordina există biserica “Sfinții 

Arhangheli Mihail și Gavril”, construită din piatră, 

între anii 1864 și 1871, de meșteri locali, ajutați de 

locuitorii Leordinei, în timpul păstoririi preotului 

Paul Orosz. Turnul care străjuiește azi biserica a 

fost ridicat abia în anul 1894. În anul 1864, preotul 

Paul Orosz împreună cu credincioșii au cumpărat cu 

2.000 de coroane “casa de vamă craiască”. Aceasta 

a funcționat ca și casă parohială și școală 

confesională până în anul 1953, când a fost 

naționalizată. După perioada anilor 1953-1955, 

                                                           
21 www.isjmm.ro – Proiect de dezvoltare instituțională – Școala gimnazială nr 1 Leordina 
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biserica a fost renovată în interior și la exterior, perioadă în care a fost înzestrată cu iconostas 

și mobilier de stejar sculptat. În anul 2007, Biserica “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” a fost 

resfințită și înzestrată cu sfinte moaște de Înalt Preasfințitul Arhiepiscop Justinian al 

Maramureșului și Satmarului, însoțit de Preasfintitul Episcop Justin Sigheteanul, având ca 

oaspete de onoare pe Înalt Preasfințitul Iosif Pop, Mitropolitul ortodox al românilor din Europa 

Occidentală și Meridională22. 

Pe teritoriul comunei Leordina este amplasat Cimitirul militar împrejmuit cu un gard din piatră, 

amplasat la 1km de Biserica ortodoxă, în incinta căruia se pot vedea cele 12 cruci ale militarilor 

germani care au fost înhumati în anul 1917. În anul 2005, cimitirul a fost restaurat fără a-și 

pierde valoarea istorică. În cimitir există monumentul „În memoria camarazilor căzuți“. 

Comuna Leordina deține un Cămin Cultural în care se organizează diverse evenimente.  

 

5.5. Sport  

În comuna Leordina infrastructura pentru activități sportive este insuficient dezvoltată. 

Concluzii capitol 5. Social    

Infrastructura sanitară este suficientă pentru nevoile locuitorilor din comună în ceea ce privește 

medicina de famile, pentru consultații mai aprofundate sau alte specializări decât medicina de 

familie, locuitorii trebuind să se deplaseze în orașele din apropiere.  

La nivelul comunei, cazurile sociale reprezintă un procent de 9,22% din totalul populației.  

Din punct de vedere educațional, la nivelul anului 2015 populația școlară era de 199 persoane, 

în scădere fașă de anii anteriori, lucru ce este îngrijorător întrucât există riscul creșterii gradului 

de analfabetism. Acest risc este accentuat de faptul că gradul de promovabilitate (absolvenții) 

reprezintă numai 10% din numărul elevilor înscriși. În acest sens este necesară o mobilizare 

pentru a-i pregăti mai bine pe potențialii absolvenți și pentru a-i face să fie mult mai motivați 

spre a-și finaliza studiile. 

 

6. Mediu  

Comuna Leordina nu deține obiective industriale care să producă un grad ridicat de poluare a 

mediului. Totodată, pe teritoriul comunei nu există depozite de deșeuri industriale. Fiecare 

localitate din comună dispune doar de depozite de deșeuri menajere care nu prezintă în acest 

moment surse de poluare majoră dat fiind caracterul rural al gospodăriilor.  

Consiliul Judeţean Maramureş a primit fonduri europene prin programul POS Mediu în vederea 

implementării proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul 

Maramureş la nivelul întregului judeţ. Valoarea totală a proiectului a fost de 229.148.934 lei, 

                                                           
22 http://www.informatia-zilei.ro/mm/cultura/leordina-de-ieri-si-de-azi  

http://www.informatia-zilei.ro/mm/cultura/leordina-de-ieri-si-de-azi
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din care valoare eligibilă conform POS, 208.315.172 lei. Din această ultimă valoare, contribuţia 

proprie a fost de doar 1%, asigurată din bugetul local, respectiv valoarea de 2.083.153. 

Cealaltă parte a finanțării POS Mediu, de 99%, a fost asigurată de la bugetul de stat și prin 

FEDR (finanţarea Uniunii Europene), adică 206.232.019.23 

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de management al 

deşeurilor la standarde europene în judeţul Maramureş, prin îmbunătăţirea serviciilor şi 

reducerea numărului de depozite neconforme din judeţ.24 

 

6.1. Protecţia naturii şi a peisajului. Biodiversitate, habitate, floră şi faună  

Comuna Leordina este inclusă în aria de protecție specială a Munţii Maramureşului care este 

parte a sitului Natura 2000. Acest sit are o importanţă deosebită în conservarea populaţiei de 

Tetrao tetrix din Romania. Totodată situl este foarte important şi pentru alte specii 

caracteristice zonelor forestiere montane, precum Tetrao urogallus, Bonasa bonasia, respectiv 

mai multe specii de ciocănitori şi bufniţe. 

 

6.2. Factori şi probleme de mediu  

Activitățile cu impact negativ asupra mediului sunt generate de surse dispersate la nivel de 

comună: 

 unitățile de alimentație publică, precum barurile și magazinele mixte, generează cantități 

mari de deșeuri (ambalaje), care deși în mod normal sunt reciclabile nu sunt colectate 

separat și astfel încarcă suplimentar depozitele de deșeuri menajere; 

 gospodăriile populației sunt sursă generatoare de deșeuri menajere și emisii de noxe de 

la sistemele de încălzire a locuințelor (emisii de oxid de azot, oxizi de sulf, oxizi de 

carbon). 

 punctele de prelucrare a lemnului și atelierele de tâmplărie care generează deșeuri de 

rumeguș și care prin nedepozitarea corespunzătoare pot polua solul (prin scurgeri de 

tanați), apa și aerul;  

 instalațiile de distilat alcool (cazanele de țuică) determină degradări ale factorilor de 

mediu (sol și apă) prin evacuarea de borhot și apă caldă de la instalația de răcire. 

 traficul rutier, mai ales cel de pe drumul județean ce traversează comuna, poluează prin 

generarea noxelor emise în atmosferă (xileni, tolueni, oxizi de azot, oxizi de sulf, metan, 

monoxid de carbon, plumb și altele) precum și prin zgomotul produs de autovehicule.       

 

 

                                                           
23http://www.cjmaramures.ro/activitate/mediu/protectia-mediului/sistemul-de-management-integrat-al-deseurilor-in-judetul-
maramures  
24 Idem 25 

http://www.cjmaramures.ro/activitate/mediu/protectia-mediului/sistemul-de-management-integrat-al-deseurilor-in-judetul-maramures
http://www.cjmaramures.ro/activitate/mediu/protectia-mediului/sistemul-de-management-integrat-al-deseurilor-in-judetul-maramures
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6.2.1. Factorul de mediu aer  

Calitatea aerului în județul Maramureş este afectată în diferite grade de activitatea industrială 

din zonă, în special de cea a industriei metalurgiei neferoase (cum ar fi obţinerea plumbului 

decuprat din zona Baia Mare). 

La nivelul comunei Leordina nu există staţii de măsurare a calităţii aerului ambiental având în 

vedere şi faptul că Leordina nu este afectată direct de activităţi industriale, calitatea aerului 

fiind afectată numai de încălzirea gospodăriilor în general cu combustibil lemnos şi de traficul 

auto de pe drumul naţional 18 care produce o mare parte din cantăţiile  de oxizi de carbon, 

dioxid de carbon și alte. De asemenea, tot traficul auto se face răspunzător în mod indirect de 

cantitatea mare de pulberi în suspensie și sedimentabile. De cele mai multe ori, mijloacele de 

transport ridică praful de pe carosabilul nemăturat iar pe de altă parte aduc în localități pe roți 

cantități mari de pământ direct de pe câmp sau din șantierele de construcții.  

 

6.2.2. Factorul de mediu apă  

În judeţul Maramureş se monitorizează de către Sistemul de Gospodărie a Apelor 

Maramureşului 329 km cursuri de apă în B.H. Tisa şi 278 km cursuri de apă în B.H. Tomeş25. 

În ceea ce privește poluarea apelor cu nitraţi din surse agricole, Ordinul nr. 1552 din 3 

decembrie 2008 pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din 

activităţi agricole stabileşte faptul că Leordina este una din localităţi unde există surse de nitraţi 

din surse agricole. În vederea monitorizării, gestionării şi a reducerii acestor poluări s-a aprobat 

Planul de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.   

În ceea ce privește calitatea apelor din punct de vedere ecologic şi chimic s-a constatat că 

starea acestora se încadrează în clasele de calitate bună şi moderată.  

 
Tabel 13: Starea ecologică şi chimică a corpurilor de apă aferente râului Vişeu 

Corpuri de apă 
Stare 
biologică 

Elemente fizico 
chimice 
generale 

Poluanţi 
specifici 

Starea 
chimică 

Starea 
ecologică 

Vişeu – izvoare 
– cf. Vaser şi 
afluenţi 

bună moderată moderată bună moderată 

Vişeu – cf. 
Vaser – cf. Tisa 

bună moderată moderată NE (nu a fost 
evaluată) 

moderată 

Sursa: Master Plan Mediu jud. Maramureş 

 
Zona analizată este expusă unor hazarde natural, inundaţii, generate de înregistrarea unui 

volum semnificativ de precipitații într-un interval scurt de timp. Astfel, în 31.08.2012 a început 

demararea unui proiect, finanţat din FEDR prin Agenţia pentru finanţarea investiţiilor rurale, cu 

o valoare totală de 6.686.575 RON. Prin acest proiect, „Amenajarea văilor locale în vederea 

prevenirii inundaţiilor din comuna Leordina, judeţul Maramureş”, s-a urmărit amenajarea 

principalelor văi locale de pe raza comunei Leordina în vederea prevenirii deselor situaţii de 

                                                           
25 Master Plan Mediu Judeţul Maramureş 
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urgenţă cauzate de inundaţii. Aşa cum reieşea din rapoartele centralizatoare ale ISU 

Maramureş, văile locale: Valea Satului, Valea Lupului şi Valea Plaunăi au cauzat în perioada 

2005-2011 inundarea a 354 ha de terenuri agricole, afectând semnificativ culturile agricole 

aferente. 

6.2.3. Factorul de mediu sol  

Potrivit Raportului anual privind Starea Mediului în anul 2013, județul Maramureș, foarte puţine 

terenuri agricole (9,2%) sunt încadrate în clasa de calitate I (foarte bună)  şi  II ( bună), asta 

şi datorită pretabilităţii zonei la pomicultură unde 40% dintre terenuri sunt de calitate bună şi 

foarte bună. 

Fig. 3: Încadrarea solurilor pe clase şi tipuri (% din total folosinţă) 
 

 

Sursa: Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Maramureş pentru perioada 2014-2020 

Datorită fenomenului progresiv de deteriorare a terenurilor în judeţul Maramureş, cauzat atât 

de factori naturali cât şi antropici  (alunecări de teren, eroziune, poluare) au fost realizate, încă 

din perioada comunistă, lucrări de îmbunătăţiri funciare. Astfel, pentru luncile râurilor Tisa şi 

Vişeu, expuse riscului de inundaţii şi exces de umiditate, au fost executate multiple lucrări de 

desecare. 

Concluzii capitol 6. Mediu    

Comuna Leordina face parte din aria de protecție specială a Munţii Maramureşului care este 

parte a sitului Natura 2000. 

Comuna Leordina nu se află în evidența Agenției Județeană pentru Protecția Mediului 

Maramureș ca fiind zonă critică din punct de vedere al poluării aerului, apelor de suprafață sau 

subterane. 

Nefiind situată în apropirea zonelor industriale, calitatea aerului din zonă este afectată doar 

datorită incălzirii gospodăriilor şi a traficului rutier din zonă şi tranzitul maşinilor agricole pe 

teritoriu comunei care aduc un aport de pulbere de praf agricol şi noxe emise de autovehicole 

Activitățile cu impact negativ asupra mediului, în special asupra calităţii apelor, la nivelul 

comunei sunt cele din agricultură, comuna Leordina aflându-se pe lista comunelor cu surse de 

nitraţi din activităţi agricole. Calamitățile naturale precum inundațiile sunt şi ele un factor 

disturbator cu efecte asupra mediului.  
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7. Capacitate administrativă  

Instituțiile publice pe care le regăsim în comuna Leordina sunt Primăria Leordina, Consiliul 

Local Leordina și Postul de Poliție Leordina.  

7.1. Structură, servicii şi ordine publică  

Administrația locală a comunei este reprezentată de Primăria Leordina, ca organ executiv, 

având sediul în comuna Leordina, nr. 874.  

Autoritatea Consiliului local al comunei Leordina, ca organ deliberativ, se exercită asupra 

întregii colectivități și este 

format din consilieri locali, 

primar și viceprimar. 

Conform organigramei, Primăria 

Leordina funcționează cu 39 

angajați din care: 

 2 persoane cu funcții de 

demnitate publică  

 15 persoane cu funcții 

publice 

 24 persoane având funcții 

de personal contractual (din 

care 15 reprezintă asistenți personali ai persoanelor cu handicap).  

Primarul comunei Leordina este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de 

specialitate al acesteia. Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale 

şi reprezintă comuna Leordina în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau 

juridice române sau străine, precum şi în justiţie. Primarul îndeplineşte atribuţiile prevăzute de 

lege sau încredinţate de Consiliul Local. 

Aparatul propriu al Primăriei Leordina are în componență următoarele compartimente26, 

acestea asigurând activitatea diversificată a unei primării: 

 Compartiment Contabilitate 

 Compartiment Implementare proiecte 

 Compartiment Urbanism 

 Compartiment Asistență Socială 

 Compartiment Agricol 

 Compartiment Relații Publice și Secretariat 

 Compartiment Gospodărire Comunală 

De asemenea, în subordinea Consiliului Local funcționează următoarele compartimente: Cultură 

și Serviciul Public Local de Evidență a Persoanei. 

                                                           
26 Organigrama CL Beliu 
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În localitatea Leordina, zona de instituții și servicii publice coincide cu zona centrală a localității 

în care există următoarele instituții: primăria, grădinița, biblioteca, poliția, Centru local de 

informare turistică, magazine, etc. 

Principalele surse de venit la nivel local sunt în proporție de 70% de la bugetul de stat și 20% 

din impozite și taxe locale.  

În ceea ce privește veniturile înregistrate de comuna Leordina în intervalul 2010-2014, se poate 

observa o creștere semnificativă în anul 2014 (11.236.075 lei) față de 2010 (2.295.190 lei)27, 

remarcându-se creșterea ponderii veniturilor din fonduri europene. Pentru o comparare a 

surselor de finanțare a activității comunității locale, este relevantă analizarea în detaliu a 

structurii veniturilor primăriei Leordina. 

Fig. 4: Evoluția bugetului comunei Leordina pe surse de venit – interval 2010 -2014 

 

Sursa: prelucrare realizată  pe baza informațiilor disponibile pe http://data.gov.ro/dataset/situatia-venituri-si-
cheltuieli-uat-uri-1999-2014 

Analizând structura veniturilor comunei Leordina la nivelul anului 2014, se observă că peste 

60% din venituri provin din sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si 

prefinantari, iar cotele și sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 

reprezentând a doua categorie de venituri cu aport semnificativ la cuantumul total, contribuind 

cu aproape 20% la veniturile bugetului local. 

 

 

                                                           
27 http://data.gov.ro/dataset/situatia-venituri-si-cheltuieli-uat-uri-1999-2014  
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Fig. 5: Structura cheltuielilor bugetare ale comunei Leordina pe părți și capitole de cheltuieli 

 
Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor disponibile pe http://data.gov.ro/dataset/situatia-venituri-si-

cheltuieli-uat-uri-1999-2014 

În anul 2014 cea mai mare pondere a cheltuielilor bugetare  o au  cheltuielile cu transportul, 

următoarea categorie fiind cheltuielile pentru secțiunea Învățământ și Locuințe, servicii și 

dezvoltare publică.   

Deși volumul cheltuielilor bugetare înregistrează o creștere cu 80% în anul 2014 față de 2010, 

destinațiile alocărilor bugetare se mențin în mare parte, principalele sectoare fiind: 

învățământul, serviciile publice generale și cele pentru transport.  

În ceea ce privește structura cheltuielilor pe articole de cheltuieli, ponderea cea mai mare a 

cheltuielilor este direcționată către bunuri și servicii, urmate fiind de cheltuielile de personal și 

cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile. 

Fig. 6: Structura cheltuielilor bugetare ale comunei Leordina pe articole de cheltuieli  

 
Sursa: prelucrare realizată pe baza informațiilor disponibile pe http://data.gov.ro/dataset/situatia-venituri-si-

cheltuieli-uat-uri-1999-2014 
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2013 482,504 0 887,000 22,190 36,967 228,020 421,201 94,950 0 0 82,870

2014 539,609 0 766,478 22,200 78,903 229,355 723,858 29,402 0 1,652,971 79,570

Cheltuieli de personal

Bunuri si servicii

Dobanzi

Subventii

Transferuri intre unitati ale administratiei publice

Alte transferuri

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile

Asistenta sociala

Alte cheltuieli

Cheltuieli de capital

Opreratiuni financiare

Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Cheltuieli de
personal

Bunuri si
servicii

Dobanzi Subventii

Transferuri
intre unitati

ale
administratiei

publice

Alte
transferuri

Proiecte cu
finantare din

fonduri
externe

nerambursabil
e

Asistenta
sociala

Alte cheltuieli
Cheltuieli de

capital
Opreratiuni
financiare

Plati efectuate
in anii

precedenti si
recuperate in
anul curent

2010 1,175,861 589,270 0 0 26,051 0 0 424,008 0 80,000 0 0

2011 1,027,495 978,704 0 0 13,062 0 0 179,244 0 139,000 0 0

2012 1,117,903 1,083,517 0 0 5,000 0 69,000 76,716 0 663,025 0 0

2013 1,241,370 628,822 0 0 15,787 0 82,870 38,020 0 248,833 0 0

2014 1,211,193 2,267,527 0 0 38,074 0 442,449 29,765 17,499 25,903 89,936 0

http://data.gov.ro/dataset/situatia-venituri-si-cheltuieli-uat-uri-1999-2014
http://data.gov.ro/dataset/situatia-venituri-si-cheltuieli-uat-uri-1999-2014
http://data.gov.ro/dataset/situatia-venituri-si-cheltuieli-uat-uri-1999-2014
http://data.gov.ro/dataset/situatia-venituri-si-cheltuieli-uat-uri-1999-2014
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7.2. Asociere regională 
Comuna Leordina face parte, alături de comunele Rona de Sus, Bistra, Poienile de Sub Munte, 

Repedea, Ruscova, Petrova, Rona de Jos, din Asociația GAL Munții Maramureșului28.   

De asemenea, comuna mai face parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în județul Maramureș (ADIGIDM MM). Asociaţia 

s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării 

şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților și managementul deșeurilor 

solide pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea 

în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, 

modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, 

pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia29.  

 

Concluzii capitol 7. Capacitate administrativă 

Inexistența unui sistem informatic integrat la nivelul Primăriei îngreunează exercitarea 

atribuțiilor specifice serviciului public. 

Contul de execuție al Bugetului local prezintă excedent bugetar în perioada analizată. 

Comuna Leordina este bine reprezentată prin apartenența la Grupul de Acțiune Locală Munții 

Maramureșului și la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a 

Deșeurilor Menajere în județul Maramureș. Experiența personalului în ceea ce privește 

implementarea proiectelor cu finanțare europenă și apartenența la Asociații și Grupuri de 

Acțiune Locală trebuie fructificată, alături de asigurarea perfecționare profesională continuă. 

De asemenea, poziționarea concentrată a instituțiilor publice în centrul comunei facilitează 

accesul cetățenilor la ele.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 http://www.madr.ro/  
29 Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Menajere în Jud. Maramureș – 
www.deseuri..ro  

http://www.madr.ro/
http://www.deseuri..ro/
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Analiza SWOT – comuna Leordina 

Puncte tari Puncte slabe 
 Șomajul în scădere pe ultimii ani 
 Procent scăzut al persoanelor fără studii 
 Investiții atât în sectorul public cât și în cel 

privat. 
 Potențial deosebit privind exploatările 

forestiere. 
 Comuna este membră a unui GAL și a unui 

ADI 
 Infrastructura sanitară acoperă necesitățile 

comunei 
 Ansamblu folcloric care activează pe raza 

comunei Leordina 
 Conectare directă la rețeaua feroviară 
 Grad de poluare redus datorită inexistenței 

unor poluatori majori pe teritoriul comunei.  
 Existența unui cadru natural deosebit de 

atractiv pentru turiști care dă posibilitatea 
practicării diverselor tipuri de turism 
(turism de recreere, turism cultural, etc) 

 Diversitatea tipurilor de turism ce pot fi 
practicate  

 Spor natural negativ 
 Ponderea redusă a activităților 

complementare activității de agricultură 
ce conduce la fenomenul de migrație al 
populației de la sat către orașe 

 Practicarea agriculturii de subzistență și 
semi-subzistență în defavoarea 
agriculturii performante 

 Absența unei rețele de gaze naturale 
 Terenuri agricole de mici dimensiuni, lipsa 

asociațiilor agricole 
 Nu există centru medical pentru urgențe 
 Numărul mic de absolvenți ce duce la un 

grad redus de alfabetizarea populației. 
 Insuficienta valorificare a resurselor 

naturale/potențialului turistic al zonei 
 Activitate economică restrânsă 
 Rețeaua de alimentare cu apă și cea de 

canalizare existente acoperă doar o parte 
din necesar  

 

Oportunităţi Ameninţări 
 Atragerea de noi investitori care să creeze 

noi locuri de muncă 
 Atragerea de fonduri nerambursabile 

pentru îmbunătățirea și/sau extinderea 
infrastructurii rutiere, dezvoltarea rețelei de 
apă și canalizare 

 Posibilitatea accesării fondurilor 
nerambursabile în vederea dezvoltării 
infrastructurii de afaceri în ceea privește 
prestarea serviciilor de turism de 
agrement/ agroturism 

 Accesarea unor programe cu finanțare 
nerambursabilă precum PNDR pentru 
modernizarea activității agricole în comună. 

 Posibilitatea dezvoltării turismului (inclusiv 
prin identificarea resurselor exploatate 
insuficient) care să contribuie la creșterea 
numărului de locuri de muncă și a 
veniturilor alternative. 

 Potențial de dezvoltare a industriei 
prelucrătoare (prelucrarea lemnului) 

 Migrarea populației comunei din mediul 
rural către mediul urban sau chiar 
străinătate în speranța găsirii unui loc de 
muncă mai bun.  

 Lipsa unor activități industriale 
semnificative în zonă  

 Dezvoltarea slabă și lentă a agriculturii din 
zonă datorită faptului că activitățile din 
domeniu se fac majoritar pentru 
autoconsum 

 Creșterea numărului de familii sărace care 
necesită asistență socială  
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1. Cadru european, național, regional și județean 

Impactul realizării și implementării unei Strategii de Dezvoltare Locală nu se limitează la 

efectele directe la nivelul comunității locale, rezultând și numeroase efecte indirecte la nivel 

județean, regional, național și chiar european. 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei are rolul de a aduna forțele care acționează la nivel 

local în vederea realizării unui ideal comun, concretizat prin atingerea unor obiective concrete 

de dezvoltare, ce presupun măsuri, proiecte, actiuni, care generează dezvoltare. Toate acestea 

trebuie să fie corelate cu strategiile județene, regionale, naționale și europene.  

Cadrul strategic european 

La nivel european, s-a urmărit corelarea strategiei de dezvoltare cu documente strategice 

precum Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 al Uniunii Europene, mecanismele financiare 

asociate sau partenere Uniunii Europene, Politica de coeziune 2014-2020 a Uniunii Europene, 

Strategia Europa 2020, Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene revizuită, 

Politica agricolă comună, Regulamentul (UE) 1305/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului European ș.a. 

În elaborarea strategiei comunei Leordina au fost luate în considerate cele 11 obiective 

tematice propuse de Strategia Europa 2020. Obiectivele tematice enunțate în cadrul Strategiei 

Europa 2020 constau în domenii care se doresc a fi dezvoltate și ținte ce se doresc a fi atinse 

în perioada 2014-2020, după cum urmează:  

 Cercetare şi inovare  

 Tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC)  

 Competitivitatea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)  

 Trecerea la o economie cu emisii scăzute de carbon  

 Adaptarea la schimbările climatice şi prevenirea şi gestionării riscului  

 Protecţia mediului şi utilizarea eficientă a resurselor  

 Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul 

infrastructurilor reţelelor majore  

 Ocupare şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă  

 Incluziune socială şi combaterea sărăciei  

 Educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii  

 Consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă. 

Încadrarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Leordina în obiectivele tematice enunțate 

anterior se va realiza prin luarea în considerare a acestora în stabilirea obiectivelor strategice 

care vor urmări necesitățile comunității locale. 
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Contextul național 

Sub auspiciile Strategiei Europa 2020, România și-a asumat să îndeplinească anumite ținte 

referitoare la ocuparea forţei de muncă, inovare, educaţie, incluziune socială şi mediu/energie.  

Tabel 14  - Alinierea țintelor asumate de România la obiectivele Strategiei Europa 2020 

Indicator Ținte UE Ținte 
România 

Rata de ocupare (%) 75% 70% 

Procent CDI în PIB (%) 3% 2% 

Reducerea emisiilor de CO2, raportat la nivelul anului 1990 (%) 20% 19% 

Utilizarea energiei regenerabile în totalul energiei produse (%) 20% 24% 

Eficiență energetică – reducerea consumului de energie (în Mtoe) 368 10 

Reducerea procentului de părăsire timpurie a sistemului de educație 
(%) 

10% 11,3% 

Educație terțiară (%)  40% 26,7% 

Reducerea populației în risc de sărăcie și excluziune socială (nr. 
persoane) 

20.000.000 580.000 

Sursa: Acordul de Parteneriat 2014 - 2020 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Leordina, prin direcțiile de acțiune, proiectele și 

intervențiile propuse, va contribui în mod proactiv la atingerea țintelor asumate de către 

România prin identificarea, prioritizarea și realizarea acelor proiecte care pot genera cea mai 

mare valoare adăugată la nivelul comunității locale, fără a neglija efectele de amplificare ce 

pot rezulta la nivel regional și chiar național. 

Contextul regional și județean 

În ceea ce privește contextul național, s-a urmărit corelarea strategiei de dezvoltare cu 

următoarele documente strategice: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020, cu 

Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Maramureș 2014-2020 și cu programele de 

finanţare aferente exercițiului financiar 2014-2020. 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest a elaborat Planul de Dezvoltare al Regiunii 

Nord-Vest 2014-2020–Transilvania de Nord 2020, bazat pe consultări cu autoritățile 

competente naționale, regionale, locale cu organizațiile societății civile, cu parteneri economici 

și sociali, dar și pe pregătirea unei serii de analize şi studii care să sprijine procesul de 

planificare şi programare pentru perioada 2014-2020. 

Pentru perioada următoare de programare au fost identificate o serie de propuneri de politici 

publice traduse în priorități de dezvoltare și conturate în jurul următorului obiectiv general: 
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În cadrul Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 2014-2020 – Transilvania de Nord 2020, 

pentru perioada de programare 2014-2020, s-au identificat priorităţile de dezvoltare şi s-au 

stabilit obiectivele specifice şi domeniile prioritare de intervenţie. Planul de Dezvoltare al 

Regiunii Nord-Vest cuprinde 4 priorități de dezvoltare, fiecare dintre acestea grupând un număr 

de priorități de investiție și acțiuni orientative30: 

 

După cum rezultă inclusiv din prioritățile enunțate în cadrul Planului de Dezvoltare Regională 

se poate remarca consistența și consensul existente în ceea ce privește principalele direcții de 

dezvoltare urmărite în stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare la nivel european, național 

și regional.  

La nivel județean a fost analizată și s-a urmărit corelarea strategiei de dezvoltare a comunei 

Leordina cu strategia de dezvoltare județeană, respectiv Strategia de Dezvoltare Durabilă a 

Județului Maramureș pentru Perioada 2014-2020. 

Liniile directoare ale Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Maramureș pentru perioada 

2014-2020 sunt structurate pe 4 obiective strategice: OS1. Creșterea conectivității și 

atractivității județului Maramureș pentru investitori, care să realizeze activități inovative și cu 

valoare adăugată ridicată și pentru turiști, OS2. Creșterea atractivității județului Maramureș 

pentru locuitori și asigurarea unei dezvoltări integrate și echilibrate a teritoriului, OS3. 

Asigurarea bunei guvernanțe și întărirea relațiilor de cooperare teritorială ale județului 

                                                           
30 http://www.nord-vest.ro/wp-content/uploads/2016/09/7r238_PDR_2014_2020.pdf  

• PRIORITATEA 1: Creșterea competitivității economice a regiunii și stimularea cercetării și inovării

• PRIORITATEA 2: Creșterea accesibilității regiunii, a mobilității locuitorilor, mărfurilor și a
informațiilor

• PRIORITATEA 3: Creșterea calității vieții locuitorilor din regiune

• PRIORITATEA 4: Protecția mediului natural și antropic, utilizarea eficientă a resurselor și
reducerea emisiilor poluante

“Creșterea economiei regionale prin dezvoltarea 

multidimensională și integrată pentru diminuarea 

disparităților intra și inter-regionale și creșterea 

standardului de viață regional” 

http://www.nord-vest.ro/wp-content/uploads/2016/09/7r238_PDR_2014_2020.pdf
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Maramureș și OS4. Asigurarea unui management adecvat al resurselor naturale și a riscurilor 

naturale și antropice în județul Maramureș31.   

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Leordina se încadrează în liniile directoare trasate de 

aceste documente strategice, în realizarea ei ținându-se cont de necesitatea implicită a unei 

dezvoltări armonioase și coordonate la toate nivelurile pentru valorificarea efectelor 

amplificatoare care vor fi obținute. 

Aceste priorități de dezvoltare pot fi realizate într-un orizont de timp de 5-6 ani prin 

implementarea de proiecte care să genereze dezvoltare și prin concentrarea în jurul 

următoarelor aspecte cheie: 

 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Leordina, județul Maramureș, pentru perioada 2014-

2020, colectează informațiile de la nivel local, analizează nevoile și vine să răspundă, prin 

proiecte concrete, la obiectivele și țintele asumate de contextul județean, regional, național și 

cel european.  

Conceptul strategic înglobează toate cele 4 priorități de dezvoltare ale regiunii Nord-Vest și 

cele 4 obiective strategice ale strategiei de dezvoltare județeană, punându-se accent pe 

obiectivul vertical - dezvoltarea economică a zonei, prin extinderea și creșterea calității rețelei 

de infrastructură, ca suport în vederea dezvoltării zonei rurale din punct de vedere turistic.  

La nivel orizontal, strategia nu pierde din vedere importanța dezvoltării zonei rurale în armonie 

cu mediul, acordând atenția cuvenită conservării acestuia, precum și dezvoltării capitalului 

uman și creșterii incluziunii sociale ca punte de sprijin în vederea susținerii durabile a 

obiectivelor propuse prin strategie. 

 

                                                           
31 

http://www.cjmaramures.ro/attachments/strategie/Strategia%20de%20dezvoltare%20durabila%20a%20judetului%20Mara
mures%20pentru%20perioada%202014-2020.pdf  

Reducere 
disparități

Cultură 
antreprenorială

Produse și 
servicii noi

Aptitudini, 
competențe

Reducerea 
excluziunii

Îmbunătățire 
sănătate

Turism

http://www.cjmaramures.ro/attachments/strategie/Strategia%20de%20dezvoltare%20durabila%20a%20judetului%20Maramures%20pentru%20perioada%202014-2020.pdf
http://www.cjmaramures.ro/attachments/strategie/Strategia%20de%20dezvoltare%20durabila%20a%20judetului%20Maramures%20pentru%20perioada%202014-2020.pdf
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2. Viziune 

 

 

 

Dezvoltarea economică reprezintă motivația principală pentru care comunitățile din zonă pot 

întreprinde diverse acțiuni, interesul comun fiind acela de a crea o comunitate dinamică și 

competitivă, în care bunăstarea să fie resimțită de către toți locuitorii săi, iar inițiativele 

antreprenoriale orientate preponderent spre valorificarea potențialului local să fie susținute de 

către administrația publică locală prin dezvoltarea infrastructurii utilităților și oferirea de servicii 

publice la standarde europene. 

Conceptul de dezvoltare al comunei își propune să înglobeze totalitatea formelor şi metodelor 

de dezvoltare existente la nivelul comunității locale, astfel încât, pe termen lung, să creeze un 

fundament pentru asigurarea unui echilibru între elementele capitalului natural și creșterea 

bunăstării. 

Viziunea de dezvoltare este generată de rezultatul Analizei socio-economice a situației 

existente, pornind de la punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările identificate. 

Se urmărește transformarea localității într-o comună în care cetățenii să aibă un loc de muncă, 

o locuință decentă, servicii publice de calitate și locuri de petrecere a timpului liber prin activități 

de socializare și recreere. Refacerea infrastructurii de bază, dezvoltarea intreprinderilor mici și 

mijlocii, îmbunătățirea serviciilor sociale și preocuparea permanentă pentru o agricultură 

modernă sunt reperele care conduc la o dezvoltare durabilă a comunei. De asemenea, se vor 

păstra valorile culturale și tradițiile locale, construind o comună cu identitate puternică.   

Concluzionând, acțiunile ce se vor realiza în perioada 2014-2020 vor avea ca țel final aducerea 

comunei Leordina la un standard modern, similar cu cel al localităților din zonele dezvoltate ale 

Uniunii Europene, ținând cont totodată de realitatea actuală a comunei și de resursele 

disponibile. 

Principii de dezvoltare 

În cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală sunt utilizate o serie de ”Principii de dezvoltare” care 

urmăresc organizarea direcțiilor de dezvoltare a proiectelor și intervențiilor propuse, în vederea 

creării unui mecanism dinamic de dezvoltare bazat pe obiective pragmatice, corelate cu 

realitatea socio-economică specifică la nivelul comunității locale. La stabilirea obiectivelor 

strategice la nivelul comunei s-a ținut cont de principiile dezvoltării convergente, intercorelate 

și durabile la nivelul comunității locale: 

 dezvoltarea convergentă are în vedere identificarea acelor inițiative care vor conduce la 

maximizarea performanțelor fără a crea decalaje semnificative în dezvoltarea 

comunității locale; 

Consolidarea economică a comunei Leordina prin modernizarea 
infrastructurii și valorificarea potențialului turistic al zonei 
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 intercorelarea presupune ca la stabilirea obiectivelor strategice să se țină cont de 

obiectivele și rezultatele urmărite în cadrul strategiilor județene, regionale, naționale și 

europene, proiectele propuse ținând cont de politicile de guvernare stabilite la nivel 

județean, regional, național și european; 

 dezvoltarea durabilă presupune propunerea unui model de dezvoltare care să asigure 

un echilibru între componentele sociale, economice și ecologice, urmărind asigurarea 

resurselor necesare pentru generațiile viitoare. 

 

3. Obiective strategice 

Obiectivele strategice propuse sunt intercorelate între ele, ceea ce înseamnă că proiectele și 

intervențiile vor avea impact asupra dezvoltării comunității locale, urmărindu-se potențarea 

efectelor pozitive pe care fiecare dintre domeniile de dezvoltare le are asupra comunității locale 

în ansamblu. 

Pentru atingerea nivelului de dezvoltare dorit, trebuie realizate trei obiective strategice de 

dezvoltare: 

 Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale pentru creșterea confortului locuirii 

 Creșterea competitivității economice prin stimularea investițiilor și valorificarea 

potențialului turistic  

 Creșterea calității serviciilor publice și dezvoltarea capacității administrațive 

Obiectivele strategice propuse sunt prezentate în continuare, cu prezentarea principalelor 

aspecte urmărite în definirea și stabilirea modalității de îndeplinire a acestora. 

Obiectiv strategic 1 – Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale pentru 

creșterea confortului locuirii  

Acest obiectiv se realizează prin dezvoltarea si modernizarea infrastructurii rutiere a comunei, 

dezvoltarea rețelelor de utilități publice, dezvoltarea infrastructurii educaționale și sportive și 

dezvoltarea infrastructurii din domeniul social, sanitar și cultural. Realizarea acestor deziderate 

au un impact direct asupra creșterii confortului locuirii și a creșterii nivelului de atractivitate al 

cmunei în ochii turiștilor și ai potențialilor investitori. 

Obiectiv strategic 2 – Creșterea competitivității economice prin stimularea 

investițiilor și valorificarea potențialului turistic 

Pentru îmbunătățirea mediului de afaceri local, este importantă valorificarea potențialului 

economic al comunei, eficientizarea activității exploatațiilor agricole, ca motor la dezvoltării 

agriculturii la nivel local, stimularea exploatării raţionale a resurselor pădurilor, modernizarea 

şi diversificarea proceselor economice de exploatare şi prelucrare a lemnului. De asemenea, 

este importantă susținerea activităților non-economice existente și încurajarea diversificării 

paletei de afaceri în funcție de capacitatea și resursele de care dispune comuna. 



 

 
 

54 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Leordina judeţul 
Maramureş, pentru perioada 2014-2020 

  

Business Consulting
RomActiv

Potențialul turistic al zonei poate fi valorificat prin exploatarea și protejarea resurselor naturale 

existente dar și prin protejarea și reabilitarea resurselor naturale și antropice 

Obiectiv strategic 3 – Creșterea calității serviciilor publice și dezvoltarea capacității 

administrațive 

Îmbunătățirea procesului administrativ reprezintă o prioritate la nivelul administrației publice 

locale, iar ca modalități identificate de realizare a acestui deziderat sunt creșterea calității 

serviciilor publice și dezvoltarea capacității administrative. 

Acesta se realizează prin promovarea unor relații apropiate între administrația locală, 

comunitate și mediul de afaceri, astfel încât să se obțină o creșterea a calității și eficientizarea 

serviciilor furnizate cetățenilor. Transformarea într-o administrație modernă, care să răspundă 

cu promptitudine cerinţelor cetăţenilor, dar şi mediului privat, este foarte importantă având în 

vedere rolul vital al autorităţilor locale în procesul dezvoltării comunei. 

 

4. Obiective specifice, direcții de acțiune și proiecte 

Stabilirea direcțiilor de acțiune pe baza obiectivelor strategice reprezintă un prim pas necesar 

pentru identificarea și definirea inițiativelor ce vor trebui realizate la nivelul comunei pentru 

atingerea obiectivelor și îndeplinirea viziunii de dezvoltare enunțate. 

       
 
 

   

  

  

       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

     
       

 

Realizarea fiecărui obiectiv strategic presupune îndeplinirea unui set de obiective specifice, prin 

intermediul unor proiecte, intervenții și a măsurilor specifice, de al căror mod de concretizare 

depinde implementarea în condiții optime a Strategiei de Dezvoltare Locală.  

 

 

Obiectiv strategic 

1 

Dezvoltarea și 
modernizarea 

infrastructurii 

locale pentru 
creșterea 

confortului locuirii 

Obiectiv strategic 
2 

Creșterea 
competitivității 

economice prin 

stimularea 
investițiilor și 

valorificarea 
potențialului 

turistic 

Obiectiv strategic 
3 

Creșterea calității 
serviciilor publice 

și  dezoltarea 
capacității 

administrative 

BUNĂSTAREA COMUNITĂȚII 
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Dezvoltarea infrastructurii locale (infrastructura tehnico-edilitară, de transport și de servicii 

publice) este o necesitate care influențează nivelul de trai al locuitorilor și potențialul economic 

al comunității locale. 

Un obiectiv principal al comunei Leordina este întreţinerea, consolidarea şi dezvoltarea 

infrastructurii, ca fundament pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi implicit a activităţilor 

economice şi sociale. 

Prioritizarea extinderii și modernizării infrastructurii rurale reprezintă o măsură firească în 

contextul în care dezvoltarea economică a comunei Leordina este condiționată în măsură 

semnificativă de existența unei infrastructuri publice moderne, cu o răspândire uniformă și cu 

un grad ridicat de acoperire. 

În prezent, infrastructura tehnică și socială la nivelul comunei este destul de slab dezvoltată, 

necesitând lucrări de extindere, amenajare, reabilitare și modernizare. 

Infrastructura tehnică si socială are rol de sprijinire a activităților socio-economice din comună 

și are implicații semnificative în ceea ce privește calitatea vieții. Renovarea şi dezvoltarea 

comunei Leordina reprezintă o necesitate esenţială atât pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, cât 

şi pentru creşterea atractivităţii zonei din punct de vedere investiţional și turistic.  

Deşi la nivelul localității există rețea de alimentare cu apă și canalizare, iar oparte a drumurilor 

comunale au fost modernizate, această iniţiativă este necesar a fi continuată îndeosebi prin 

intermediul atragerii de fonduri nerambursabile, pentru a se putea asigura o dezvoltare 

sustenabilă a comunei.  

În comuna Leordina este necesară amenajarea unei baze sportive și crearea de locuri de joacă 

pentru copii. Sportul joacă un rol deosebit în menținerea sănătății fizice și mentale, în 

menținerea unui stil de viață sănătos, are caracter educativ și formativ, acționează în 

dezvoltarea personalității și abilităților de socializare.  

Ținând cont de cele mai sus expuse, obiectivele specifice cu rol suport pentru îndeplinirea 

obiectivului strategic 1 ” Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale pentru creșterea 

confortului locuirii” sunt următoarele: 

1.1. Dezvoltarea și modernizarea rețelelor de infrastructură locală 

1.2. Dezvoltarea infrastructurii educaționale, sportive și de agrement 

1.3. Dezvoltarea infrastructurii din domeniul social, sanitar și cultural 

Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate proiecte, intervenții și 

inițiative care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în continuare: 

Obiectiv 
strategic 1

• Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale pentru creșterea
confortului locuirii
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OBIECTIV STRATEGIC 1  

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale pentru creșterea confortului locuirii 

Obiectiv 

specific 
Măsură Proiect Cod 

1.1 -

Dezvoltarea și 

modernizarea 

rețelelor de 

infrastructură 

locală 

1.1.1 - Modernizarea 

rețelei de drumuri și a 

infrastructurii 

pietonale 

Modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri 

de interes local (comunale, străzi interioare 

/ulițelor, etc) 

1.1.1.1 

Reabilitare drumurilor de acces la structura 

agricolă și forestieră 
1.1.1.2 

Amenajarea de rigole, pavaje și trotuare 

pietonale de-a lungul căilor de acces existente 
1.1.1.3 

Amenajare podețe și văi 1.1.1.4 

1.1.2 – Modernizarea 

și extinderea 

infrastructurii edilitare 

Extinderea rețelei de alimentare cu apă 

potabilă în comuna Leordina 
1.1.2.1 

Extinderea sistemului de canalizare în comuna 

leordina 
1.1.2.2 

Actualizare PUG, elaborare PUZ și PUD pentru 

lucrări de interes public 
1.1.2.3 

1.1.3 – Măsuri de 

protecție a mediului 

Ecologizarea comunei și a împrejurimilor 1.1.3.1 

Gestiunea eficientă a deșeurilor menajere 1.1.3.2 

Program de educație a cetățenilor pentru 

protecția mediului 
1.1.3.3 

1.2 - 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale, 

sportive și de 

agrement 

 

1.2.1 – Dezvoltarea 

infrastructurii 

educaționale 

Înființarea unui centru de tip after-school 1.2.1.1 

Înființare și dotare unități de învățământ 1.2.1.2 

Lucrări de modernizare/ reabilitare și dotare 

unități de învățământ existente 
1.2.1.3 

Amenajare parcuri/spații verzi și locuri de 

joacă pentru copii 
1.2.1.4 

1.2.2 – Dezvoltarea 

infrastructurii sportive 

și de agrement 

Construire sală de sport în comuna Leordina 1.2.2.1 

Organizarea unor competiții sportive de interes 

local pentru încurajarea practicării activităților 

sportive 

1.2.2.2 

1.3 - 

Dezvoltarea 

infrastructurii 

din domeniul 

social, sanitar 

și cultural 

1.3.1 - Măsuri de 

incluziune socială a 

categoriilor 

dezavantajate 

Susținerea unor programe de calificare și 

recalificare pentru integrarea pe piata muncii a 

șomerilor 

1.3.1.1 

1.3.2 – Măsuri de 

îmbunătățire a 

sistemului de 

sănătate 

Sprijinirea dezvoltării si diversificării serviciilor 

medicale în comună  
1.3.2.1 

Încurajarea și sprijinirea accesării fondurilor 

nerambursabile pentru inițiativele private în 

domeniul medical pentru creșterea calității 

serviciilor în mediul rural 

1.3.2.2 
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OBIECTIV STRATEGIC 1  

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii locale pentru creșterea confortului locuirii 

Obiectiv 

specific 
Măsură Proiect Cod 

Implicarea cadrelor medicale în organizarea și 

sustinerea unor activități de educație sanitară 

a populației 

1.3.2.3 

1.3.3 – Măsuri de 

susținere și 

promovare a 

patrimoniului cultural 

Sprijinirea organizării de activități culturale prin 

care sunt prezentate obiceiurile locale și portul 

popular (festivaluri populare, ziua comunei, 

etc) 

1.3.3.1 

Susținerea și promovarea tinerelor talente în 

arta și meșteșugurilor populare tradiționale 
1.3.3.2 

Reabilitarea și dotarea Căminului Cultural din 

comuna Leordina 
1.3.3.3 

 

 

 

În prezent, domeniul economic al comunei Leordina este destul de slab reprezentat de 

antreprenoriatul local, deşi în comună există potenţial. Acest lucru este cauzat în mare măsură 

de lipsa de cunoştinţe şi informaţii din domeniul afacerilor. De asemenea, pentru creşterea 

economică sunt necesare investiţii venite din exteriorul comunităţii, care să asigure locuri de 

muncă, să determine întoarcerea tinerilor în locurile natale şi revitalizarea vieţii economice a 

comunităţii. 

Dezvoltarea agroturismului în zonă poate fi impulsionată prin crearea de către autoritățile locale 

(prin accesarea măsurilor pentru dezvoltarea activităților turistice, pe cont propriu sau în 

parteneriat) a unor zone de recreere şi agrement (profitând de existenţa pădurii şi a râului 

Vișeu), acțiuni care ar spori interesul și ar încuraja inițiative similare în mediul privat. 

Incontestabil atragerea de investiţii private în turism şi agroturism contribuie la dezvoltarea 

sustenabilă a comunei, antrenând în acest proces şi alte servicii suport de pe plan local. 

Modernizarea activităților agricole și zootehnice prin susținerea investițiilor în domeniu 

(achiziționare de mașini și echipamente agricole moderne, materialelor biologice de calitate, 

construcții agricole) și sprijinirea agriculturii ,,verzi” se constituie ca prioritate majoră a 

perioadei următoare. În planul de eficientizare a activităților economice trebuie pus accentul și 

pe o valorificare superioară a resurselor locale. Economia locală își poate mări eficiența dacă 

are la dispoziție forță de muncă specializată domeniilor de activitate, iar eforturile membrilor 

comunității și partenerilor implicați trebuie să se îndrepte către prioritizarea actului educativ 

Obiectiv 
strategic 2

• Creșterea competitivității economice prin stimularea investițiilor și
valorificarea potențialului turistic
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centrat pe capital uman concomitent cu dezvoltarea activităților non agricole locale - ca factor 

strategic al dezvoltării viitoare.  

Creșterea valorii adăugate a produselor obținute poate fi asigurată prin dezvoltarea 

infrastructurii de depozitare, precum și prin derularea de investiții în procesarea producției. 

De asemenea, silvicultura reprezintă un sector important pentru comuna Leordina, suprafața 

de păduri deținută având o pondere 35,77% din totalul suprafeței comunei.   

Ținând cont de cele mai sus expuse, obiectivele specifice cu rol suport pentru îndeplinirea 

obiectivului strategic 2 „ Creșterea competitivității economice prin stimularea investițiilor și 

valorificarea potențialului turistic” sunt următoarele:  

2.1. Stimularea investițiilor pentru valorificarea potențialului economic existent  

2.2 Protejarea și reabilitarea resurselor naturale și antropice care pot genera 

venituri prin practicarea diferitelor forme de turism 

Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate proiecte, intervenții și 

inițiative care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în continuare: 

OBIECTIV STRATEGIC 2  

Creșterea competitivității economice prin stimularea investițiilor și valorificarea 

potențialului turistic 

Obiectiv 

specific 
Măsură Proiect Cod 

 

 

 

 

2.1 – 

Stimularea 

investițiilor 

pentru 

valorificarea 

potențialului 

economic 

existent 

2.1.1 – Sprijinirea 

inițiativelor 

antreprenoriale 

Sprijinirea persoanelor care practică agricultura 

de subzistență pentru a se asocia în grupuri de 

producători 

2.1.1.1 

Amenajarea de piețe și târguri destinate 

vânzării produselor (între Leordina și Ruscova) 
2.1.1.2 

Sprijin pentru înfiinţarea unui Centru de 

colectare, procesare şi ambalare fructe de 

pădure 

2.1.1.3 

Dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale 

tinerilor care vor să-și deschidă o afacere în 

comună 

2.1.1.4 

Sprijinirea investițiilor în agroturism 2.1.1.5 

Sprijinirea investitorilor care crează noi facilități 

de producție și crează noi locuri de muncă 
2.1.1.6 

Crearea unui centru de valorificare a resurselor 

agroalimentare autohtone în comuna Leordina 
2.1.1.7 

Sprijinirea inițiativelor de conversie ecologică a 

suprafețelor de teren (de ex a pășunilor și 

fânețelor) 

2.1.1.8 

Inventarierea si intabularea terenurilor 2.1.1.9 
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OBIECTIV STRATEGIC 2  

Creșterea competitivității economice prin stimularea investițiilor și valorificarea 

potențialului turistic 

Obiectiv 

specific 
Măsură Proiect Cod 

2.1.2 – Creșterea 

valorii adăugate a 

produselor obținute 

prin exploatarea și 

prelucrarea lemnului 

Sprijinirea activității de prelucrare industrială și 

tradiţională a lemnului prin înființarea unei 

asociații meșteșugărești 

2.1.2.1 

Organizarea de programe de educare/ campanii 

privind conservarea și protejarea capitalului 

silvic al comunei 

2.1.2.2 

2.2 

Protejarea și 

reabilitarea 

resurselor 

naturale și 

antropice 

care pot 

genera 

venituri prin 

practicarea 

diferitelor 

forme de 

turism 

 

2.2.1 – Promovarea 

potențialului turistic al 

comunei 

Program de valorificare a patrimoniului natural 

şi cultural prin: organizarea de târguri şi 

expoziţii, amenajare muzee, asigurarea 

accesului la obiective, crearea de trasee 

turistice, etc. 

2.2.1.1 

Program elaborare materiale informative 

(broşuri, pliante, hărţi) distribuite gratuit în 

centrele de cazare şi informare 

2.2.1.2 

Sprijin pentru formarea forţei de muncă locale 

în domeniul serviciilor turistice 
2.2.1.3 

Organizarea de activități cultural artistice prin 

care sunt prezentate obiceiurile locale și care ar 

prezenta interes pentru potențialii turiști 

(festivaluri, zilele comunei, manifestări artistice, 

etc) 

2.2.1.4 

Sprijinirea inițiativelor de extindere a 

infrastructurii de cazare  
2.2.1.5 

Realizarea unei strategii de marketing local 2.2.1.6 

 

 

Pentru atingerea standardelor europene, este necesară modernizarea și dezvoltarea 

administrației publice locale pentru a fi capabilă să ofere comunității servicii de calitate, 

eficiente, bazate pe transparență, integritate și responsabilitate. Administrația publică locală 

deține un rol cheie în dezvoltarea durabilă a regiunii pe care o administrează, modernizarea 

acesteia fiind prioritară pentru realizarea progresului economico-social al comunității. 

Adoptarea unui sistem de management eficient presupune atât pregătirea funcţionarilor publici 

şi a persoanelor cu putere de decizie, care să asigure operativitatea serviciilor oferite către 

Obiectiv 
strategic 3

• Creșterea calității serviciilor publice și dezvoltarea capacității
administrative
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cetăţeni precum şi a politicilor publice implementate, cât şi abordarea unor tehnici de 

management care să se bazeze pe eficienţă şi competenţă.  

Administraţia locală a comunei Leordina trebuie să se transforme într-o instituţie modernă, 

care să răspundă cu promptitudine cerinţelor cetăţenilor, dar şi a mediului privat, având în 

vedere rolul vital al autorităţilor locale în procesul dezvoltării. 

Ținând cont de cele mai sus expuse, obiectivele specifice cu rol suport pentru îndeplinirea 

obiectivului strategic 3 „Creșterea calității serviciilor publice și dezvoltarea capacității 

administrative” sunt următoarele:  

3.1. Modernizarea bazei tehnico-materiale a primăriei 

3.2. Dezvoltarea capitalului uman 

3.3. Dezvoltarea cooperării regionale și locale   

Pentru fiecare dintre aceste obiective specifice au fost identificate proiecte, intervenții și 

inițiative care să permită atingerea acestora și care sunt prezentate în continuare: 

OBIECTIV STRATEGIC 3  

Creșterea calității serviciilor publice și dezvoltarea capacității administrative 

Obiectiv 

specific 
Măsură Proiect Cod 

3.1 - 

Modernizarea 

bazei tehnico-

materiale a 

primăriei 

3.1.1 – Creşterea 

nivelului de dotare 

tehnică 

Implementare sistem informatic integrat 

pentru arhivare, management şi monitorizare 

a activităţii administraţiei publice locale 

3.1.1.1 

Achiziţionare echipamente și infrastructură IT 3.1.1.2 

Promovarea transparenței administrației prin 

actualizarea permanentă a informațiilor paginii 

oficiale web a primariei  

3.1.1.3 

Reabilitare sediu Primaria Leordina 3.1.1.4 

3.2 - 

Dezvoltarea 

capitalului 

uman 

3.2.1 – Instruirea 

personalului pentru 

creșterea 

performanțelor 

profesionale 

Participarea funcționarilor publici la 

cursuri/instruiri pentru îmbunătățirea continuă 

a performanțelor profesionale, cu precădere în 

domenii strategice, respectiv: managementul 

proiectelor, achiziţii publice, management 

financiar, fonduri europene 

3.2.1.1 

Organizarea de schimburi de experienţă cu 

autorităţi locale din România sau Uniunea 

Europeană 

3.2.1.2 

3.3 – 

Dezvoltarea 

cooperării 

regionale și 

locale   

3.3.1 – Crearea de 

parteneriate 

strategice  

Elaborarea de proiecte investiționale comune 

în parteneriat cu alte administrații publice în 

vederea dezvoltării durabile a zonei 

3.3.1.1 

Organizarea de consultări publice periodice 

între autorităţiile locale, cetățeni și mediul de 

afaceri 

3.3.1.2 

Înființare ghișeu unic pentru cetățeni și agenți 

economici 
3.3.1.3 
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5. Plan de acțiune 

Planul de acțiune propus pentru atingerea obiectivelor presupune împărțirea proiectelor și 

intervențiilor identificate în trei niveluri de prioritate, fiecare dintre proiecte înscriindu-se într-

unul dintre aceste niveluri: 

 proiecte directe - care contribuie direct și nemijlocit la realizarea obiectivelor strategice; 

 proiecte suport - proiecte a căror implementare/realizare susține atingerea obiectivelor 

strategice; 

 proiecte punctuale - proiecte care presupun dezvoltarea punctuală a comunei. 

Împărțirea proiectelor în cele trei niveluri de prioritate nu presupune stabilirea vreunei ordini a 

importanței proiectelor. Dincolo de importanța aparentă a proiectelor cu impact direct asupra 

atingerii obiectivelor strategice enunțate, nerealizarea sau neîncadrarea în orizontul de timp a 

proiectelor suport sau a proiectelor punctuale poate conduce la ratarea țintelor propuse de 

dezvoltare și la ineficiența utilizării unor resurse limitate aflate la dispoziția comunei. 

Astfel, planul de acțiune propus indică mai ales raporturile de dependență dintre rezultatele 

unor acțiuni din domenii diferite, de planificarea acestora (inițierea, realizarea și rezultatele 

obținute) depinzând succesul implementării strategiei propuse. 

Cod 

proiect 

Titlu proiect Descriere 

Proiecte directe 

1.1.1.1 

Modernizarea și reabilitarea rețelei 

de drumuri de interes local 

(comunale, străzi interioare 

/ulițelor, etc) 

Obiective propuse: sporirea nivelului de 

accesibilitate în localitate, creșterea traficului 

rutier și intensificarea tranzitului turistic, 

standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii 

comunei, atragerea investitorilor, crearea de 

locuri de muncă în perioada de execuție, 

eliminarea riscurilor care pot afecta o viață 

sănătoasă pentru locuitorii comunei 

1.1.2.1 

Extinderea rețelei de alimentare 

cu apă potabilă în comuna 

Leordina 

Obiective propuse: creșterea confortului 

locuirii populației prin extinderea accesului la 

serviciile de utilitate publică – alimentare cu 

apă, standard de viață îmbunătățit pentru 

locuitorii comunei, atragerea investitorilor, 

crearea de locuri de muncă în perioada de 

execuție, eliminarea riscurilor care pot afecta 

o viață sănătoasă pentru locuitorii comunei 

2.1.1.3 

Sprijin pentru înfiinţarea unui 

Centru de colectare, procesare şi 

ambalare fructe de pădure 

Obiective propuse: reducerea cantităților 

de produse vegetale perisate, sporirea 

veniturilor populației prin practicarea 
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Cod 

proiect 

Titlu proiect Descriere 

agriculturii, fluidizarea circuitului producător – 

distribuitor – consumator, dezvoltarea 

economiei locale prin valorificarea produselor 

agricole locale 

3.3.1.3 
Înființare ghișeu unic pentru 

cetățeni și agenți economici 

Obiective propuse: creșterea calității și 

eficienței serviciilor publice furnizate de 

administrația publică locală în beneficiul 

socio-economic al comunității locale 

1.1.2.2 
Extinderea sistemului de 

canalizare în comuna Leordina 

Obiective propuse: creșterea confortului 

locuirii populației prin extinderea accesului la 

serviciile de utilitate publică – canalizare, 

standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii 

comunei, atragerea investitorilor, crearea de 

locuri de muncă în perioada de execuție, 

eliminarea riscurilor care pot afecta o viață 

sănătoasă pentru locuitorii comunei 

Proiecte suport 

1.1.2.3 

Actualizare PUG, elaborare PUZ și 

PUD pentru lucrări de interes 

public 

Obiective propuse: actualizarea 

programului de amenajare a teritoriului și 

dezvoltare a localității în acord cu intențiile 

viitoare de dezvoltare, respectând 

reglementările în vigoare, optimizarea 

spațiului teritorial-administrativ, 

reorganizarea și dezvoltarea infrastructurii, 

delimitarea zonelor protejate, organizarea și 

dezvoltarea rețelei de echipare edilitară, 

stabilirea modului de utilizare a terenurilor, 

valorificarea potențialului cadrului natural, 

economic și uman. 

1.3.3.3 
Reabilitarea și dotarea Căminului 

Cultural din comuna Leordina 

Obiective propuse: reabilitarea căminului  

cultural din localitate în vederea îmbunătățirii 

condițiilor de desfășurare a activităților 

culturale și recreative în comunitate, 

desfășurarea în condiții optime și 

diversificarea manifestațiilor culturale, în 

vederea  valorificării tradițiilor locale 

2.2.1.3 

Sprijin pentru formarea forţei de 

muncă locale în domeniul 

serviciilor turistice 

Obiective propuse: îmbunătățirea calității 

serviciilor prestate, creșterea gradului de 

satisfacție a clientului, formare profesională 
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Cod 

proiect 

Titlu proiect Descriere 

continua pe parcursul vieții, o valorificare mai 

eficientă a potențialului zonei 

3.1.1.2 
Achiziţionare echipamente și 

infrastructură IT 

Obiective propuse: îmbunătățirea nivelului 

de dotare tehnică, achiziționarea de 

echipamente IT pentru Primăria Leordina 

3.1.1.1 

Implementare sistem informatic 

integrat pentru arhivare, 

management şi monitorizare a 

activităţii administraţiei publice 

locale 

Obiective propuse: introducerea sistemului 

informatice de management, realizarea 

procedurilor de lucru, eficientizarea activității, 

reducerea timpilor de lucru, creșterea 

acurateței datelor, eficientizarea procesului 

de management 

2.2.1.5 

Sprijinirea inițiativelor de 

extindere a infrastructurii de 

cazare 

Obiective propuse: Promovarea în rândul 

investitorilor a comunei Leordina ca locație 

turistică, înlesnirea obținerii autorizațiilor de 

la administrația publică locală prin crearea 

unui flux rapid de rezolvare a cererilor 

depuse.  

1.3.1.1 

Susținerea unor programe de 

calificare și recalificare pentru 

integrarea pe piata muncii a 

șomerilor 

Obiective propuse: Reconversia 

profesională, recalificarea și perfecționarea 

trebuie să fie o preocupare permanentă a 

Primăriei din comuna Leordina, pentru a 

preveni scăderea  numărului de angajați din 

zonă. 

1.3.3.1 

Sprijinirea organizării de activități 

culturale prin care sunt prezentate 

obiceiurile locale și portul popular 

(festivaluri populare, ziua 

comunei,etc) 

Obiective propuse: promovarea 

principalelor evenimente culturale locale, 

târguri, festivaluri, întruniri 

1.2.1.3 

Lucrări de modernizare/ 

reabilitare și dotare unități de 

învățământ existente 

Obiective propuse: Îmbunătățirea 

infrastructurii și serviciilor de învățământ puse 

la dispoziția comunității locale, dotarea 

tehnică a unității de învățământ, favorizarea 

accesului la serviciile de educație, creșterea 

gradului de confort asigurat elevilor, 

reducerea costurilor cu încălzirea clădirilor, 

creșterea eficienței energetice 

1.2.1.2 
Înființare și dotare unități de 

învățământ 

Obiective propuse: Dezvoltarea 

infrastructurii educaționale în comuna 

Leordina 



 

 
 

64 

 

Strategia de dezvoltare locală a comunei Leordina judeţul 
Maramureş, pentru perioada 2014-2020 

  

Business Consulting
RomActiv

Cod 

proiect 

Titlu proiect Descriere 

2.1.1.8 

Sprijinirea inițiativelor de 

conversie ecologică a suprafețelor 

de teren (de ex a pășunilor și 

fânețelor) 

Obiective propuse: Promovarea agriculturii 

și practicilor agricole ecologice în contextul 

dezvoltării constante a acestui sector în ultimii 

ani 

2.2.1.1 

Program de valorificare a 

patrimoniului natural şi cultural 

prin: organizarea de târguri şi 

expoziţii, amenajare muzee, 

asigurarea accesului la obiective, 

crearea de trasee turistice, etc. 

Obiective propuse: Creșterea vizibilității 

comunei Leordina, promovarea turistică a 

zonei 

1.1.1.2 
Reabilitare drumurilor de acces la 

structura agricolă și forestieră 

Obiective propuse: modernizarea 

infrastructurii comunei prin reabilitarea 

drumurilor publice de acces către exploatațiile 

agricole/ forestiere 

1.1.3.2 
Gestiunea eficientă a deșeurilor 

menajere 

Obiective propuse: îmbunătățirea calității 

vieții locuitorilor din comuna Leordina prin: 

 colectarea selectivă, transportul și 

depozitarea deșeurilor menajere și a celor 

agricole/industriale; 

 montarea de coşuri de gunoi pe drumurile 

publice si dotarea gospodăriilor cu pubele; 

 Conştientizarea populaţiei privind 

colectarea selective; 

 dotarea cu maşini si echipamente pentru 

colectarea si transportul gunoiului 

menajer; 

implementarea unui sistem de monitorizare a 

calităţii factorilor de mediu (aer, apa, sol); 

2.1.1.4 

Dezvoltarea competențelor 

antreprenoriale ale tinerilor care 

vor să-și deschidă o afacere în 

comună 

Obiective propuse: dezvoltarea mediului de 

afaceri, stimularea înființării de întreprinderi 

mici și mijlocii. 

Se vor realiza colaborări cu furnizori de 

instruire antreprenorială, în special cu cei care 

pot oferi servicii gratuite de formare 

profesională datorită finanțării acestora din 

fonduri nerambursabile. 

1.3.2.1 

Sprijinirea dezvoltării si 

diversificării serviciilor medicale în 

comună 

Obiective propuse: modernizarea și 

extinderea infrastructurii medicale, 

îmbunătățirea serviciilor medicale prestate, 
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Cod 

proiect 

Titlu proiect Descriere 

diversificarea gamei de servicii oferite la nivel 

local 

2.1.1.6 

Sprijinirea investitorilor care 

crează noi facilități de producție și 

crează noi locuri de muncă 

Obiective propuse: Îmbunătățirea relației 

cu mediul de afaceri, creșterea încrederii în 

administrația publică a mediului de afaceri. 

1.1.1.4 Amenajare podețe și văi 

Obiective propuse: Dezvoltarea 

infrastructurii de transport local, creșterea 

nivelului de accesibilitate, creșterea nivelului 

de atractivitate a zonei pentru turiști și 

investitori, reducerea impactului asupra 

mediului, îmbunătățirea confortului populației 

2.2.1.6 
Realizarea unei strategii de 

marketing local 

Obiective propuse: elaborarea unei 

strategii pentru promovarea oportunităților 

zonale. Implementarea strategiei de 

promovare va contribui la stimularea cererii 

pentru produsele turistice locale, creșterea 

veniturilor din turism, dezvoltarea bazei 

materiale și a infrastructurii turistice, 

îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii 

comunității 

2.2.1.4 

Organizarea de activități cultural 

artistice prin care sunt prezentate 

obiceiurile locale și care ar 

prezenta interes pentru potențialii 

turiști (festivaluri, zilele comunei, 

manifestări artistice, etc) 

Obiective propuse: creșterea interesului 

publicului larg din zonă pentru petrecerea 

timpului liber prin participarea la evenimente 

cultural- artistice, posibilitatea organizării de 

diferite evenimente cu specific, conducând 

astfel la dinamizarea vieții sociale a 

comunității. 

3.1.1.4 
Reabilitare sediu Primaria 

Leordina 

Obiective propuse: sprijinirea eficienței 

energetice, sporirea nivelului de confort a 

personalului angajat 

2.1.1.9 
Inventarierea si intabularea 

terenurilor 

Obiective propuse: facilitarea schimbului 

de terenuri, facilitarea asocierii 

producătorilor, facilitarea comasării 

terenurilor pentru practicarea culturilor pe 

suprafețe extinse, îmbunătățirea evidenței 

fondului funciar zonal 

1.3.2.2 

Încurajarea și sprijinirea accesării 

fondurilor nerambursabile pentru 

inițiativele private în domeniul 

Obiective propuse: modernizarea și 

extinderea infrastructurii medicale, 

îmbunătățirea serviciilor medicale prestate, 
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Cod 

proiect 

Titlu proiect Descriere 

medical pentru creșterea calității 

serviciilor în mediul rural 

diversificarea gamei de servicii oferite la nivel 

local  

2.1.1.2 

Amenajarea de piețe și târguri 

destinate vânzării produselor 

(între Leordina și Ruscova) 

Obiective propuse: valorificarea produselor 

obținute în gospodăriile proprii, întâlnirea 

cererii cu oferta de astfel de produse, 

facilitarea oferirii unei forme suplimentare de 

venit pentru membrii comunității 

Proiecte punctuale 

1.1.1.3 

Amenajarea de rigole, pavaje și 

trotuare pietonale de-a lungul 

căilor de acces existente 

Obiective propuse: reducerea incidentelor 

rutiere, îmbunătățirea infrastructurii de 

transport, creșterea siguranței transportului și 

pietonilor 

1.2.1.4 
Amenajare parcuri/ spații verzi și 

locuri de joacă pentru copii 

Obiective propuse: îmbunătățirea 

confortului vieții și spațiului de locuit, 

îmbunătățirea infrastructurii de recreere și 

petrecere a timpului liber 

1.3.2.3 

Implicarea cadrelor medicale în 

organizarea și sustinerea unor 

activități de educație sanitară a 

populației 

Obiective propuse: îmbunătățirea stării de 

sănătate a populației 

1.2.1.1 
Înființarea unui centru de tip 

after-school 

Obiective propuse: creșterea calității 

procesului de învățare și facilitarea accesului 

copiilor la sistemul de învățământ în vederea 

evitării abandonului școlar în clasele primare, 

centru nou de învățare pentru școlari 

1.2.2.1 
Construire sală de sport în 

comuna Leordina 

Obiective propuse: îmbunătățirea 

infrastructurii sportive, încurajarea practicării 

sporturilor pentru o viață sănătoasă, 

diversificarea posibilităților de petrecere a 

timpului liber 

2.1.2.1 

Sprijinirea activității de prelucrare 

industrială și tradiţională a 

lemnului prin înființarea unei 

asociații meșteșugărești 

Obiective propuse: conservarea și 

transmiterea tradițiilor locale, creșterea valorii 

adăugate a produselor finite 

2.1.2.2 

Organizarea de programe de 

educare/ campanii privind 

conservarea și protejarea 

capitalului silvic al comunei 

Obiective propuse: Primăria Leordina 

trebuie să se îngrijească de conservarea și 

protejarea capitalului silvic al comunei. Numai 

o expolatare rațională, un managemet durabil 

al terenurilor agricole și forestiere, poate 
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Cod 

proiect 

Titlu proiect Descriere 

asigura o dezvoltare durabilă în acest 

domeniu. 

2.2.1.2 

Program elaborare materiale 

informative (broşuri, pliante, 

hărţi) distribuite gratuit în centrele 

de cazare şi informare 

Obiective propuse: promovarea 

obiectivelor turistice ale zonei 

2.1.1.7 

Crearea unui centru de valorificare 

a resurselor agroalimentare 

autohtone în comuna Leordina 

Obiective propuse: conservarea tradițiilor 

culinare locale, promovarea rețetelor 

autohtone, creșterea valorii adăugate a 

produselor locale, încurajarea spiritului 

antreprenorial 

3.2.1.1 

Participarea funcționarilor publici 

la cursuri/instruiri pentru 

îmbunătățirea continuă a 

performanțelor profesionale, cu 

precădere în domenii strategice, 

respectiv: managementul 

proiectelor, achiziţii publice, 

management financiar, fonduri 

europene 

Obiective propuse: creșterea calității și 

eficienței serviciilor publice furnizate de 

administrația publică locală în beneficiul 

socio-economic al comunității locale, 

dezvoltarea și certificarea unor cunoștiințe și 

competențe 

1.1.3.1 
Ecologizarea comunei și a 

împrejurimilor 

Obiective propuse: reconstrucţia ecologică 

a zonelor degradate şi protejarea 

patrimoniului natural. Vor fi întreprinse acțiuni 

de curăţare a domeniului public, pădurilor și 

cursurilor de apă; împădurirea suprafețelor și 

refacerea pășinilor degradate. 

1.1.3.3 
Program de educație a cetățenilor 

pentru protecția mediului 

Obiective propuse: menţinerea şi 

îmbunătăţirea calității mediului, prevenirea 

problemelor mediului în viitor. Proiectul va 

include campanii de informare și 

conștientizare a populației privind afectele 

nocive asupra sănătății și mediului generate 

de generate de managementul defectuos al 

depozitării deșeurilor, elaborarea de broșuri și 

bannere care să avertizeze asupra riscurilor 

sănătății, întâlniri și dezbateri publice. 

2.1.1.5 
Sprijinirea investițiilor în 

agroturism 

Obiective propuse: dezvoltarea și 

diversificarea domeniilor de activitate din 

comuna Leordina 
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Cod 

proiect 

Titlu proiect Descriere 

3.2.1.2 

Organizarea de schimburi de 

experienţă cu autorităţi locale din 

România sau Uniunea Europeană 

Obiective propuse: dobândirea de 

cunoștințe pentru creşterea şi consolidarea 

capacității administraţiei publice locale privind 

accesarea fondurilor europene şi bunele 

practici în domeniul serviciilor publice locale, 

dezvoltării infrastructurii, turismului, 

dezvoltării regionale durabile, în general. 

1.3.3.2 

Susținerea și promovarea tinerelor 

talente în arta și meșteșugurilor 

populare tradiționale 

Obiective propuse: eficientizarea sectorului 

non agricol în vederea susținerii unei  

dezvoltări durabile a economiei comunei 

2.1.1.1 

Sprijinirea persoanelor care 

practică agricultura de subzistență 

pentru a se asocia în grupuri de 

producători 

Obiective propuse: eficientizarea activității 

exploatațiilor agricole, practicarea unei 

agriculturi intensive, creșterea profitabilității 

sectorului agricol 

1.2.2.2 

Organizarea unor competiții 

sportive de interes local pentru 

încurajarea practicării activităților 

sportive 

Obiective propuse: promovarea activităților 

sportive în rândul comunității locale  

3.1.1.3 

Promovarea transparenței 

administrației prin actualizarea 

permanentă a informațiilor paginii 

oficiale web a primariei 

Obiective propuse: Creşterea capacităţii 

administraţiei publice de a asigura ordine, 

transparenţă şi celeritate în servirea 

interesului public. Întărirea rolului Primăriei ca 

centru de comunicare și informare 

3.3.1.1 

Elaborarea de proiecte 

investiționale comune în 

parteneriat cu alte administrații 

publice în vederea dezvoltării 

durabile a zonei 

Obiective propuse: susținerea proiectelor 

de investiții și creare de noi locuri de muncă 

initiate de mediul privat care au consecință 

benefice asupra dezvoltării durabile a 

comunei. 

3.3.1.2 

Organizarea de consultări publice 

periodice între autorităţiile locale, 

cetățeni și mediul de afaceri 

Obiective propuse: îmbunătățirea relației 

cu mediul de afaceri, creșterea încrederii în 

administrația publică, diminuarea timpului de 

procesare/soluționare a cererilor, creșterea 

accesului la informare, sporirea nivelului de 

transparență, consultanță probleme de 

agricultura, informații generale fiscalitate 

local, intermedierea relației cu alte instituții, 

soluționare cereri emiteri avize, acorduri, 

adrese 
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6. Implementarea și monitorizarea strategiei de dezvoltare locală 

Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Leordina pentru perioada 2014-2020, reprezintă un 

document legal de lucru al Consiliului Local Leordina, având caracter normativ şi prospectiv şi 

este supus unui proces continuu de reevaluare şi optimizare a opţiunilor de dezvoltare în 

vederea adecvării evoluţiei realităţilor economice şi sociale.  

Succesul unei strategii depinde în mod direct de capacitatea de implementare a ei de către 

comunitatea locală. Condițiile pentru implementarea cu succes a unui plan strategic ar fi 

următoarele: 

 Transformarea planului strategic în planuri operaționale anuale care sunt revizuite și 

modificate cu regularitate; 

 Acordarea unei atenții deosebite participării la procesul de planificare strategică a 

fiecărui membru al organizației;  

 Realizarea unei liste de responsabilități pentru fiecare persoană; 

 Numirea unei persoane responsabile pentru implementarea planului strategic, care va 

supraveghea procesul de implementare. 

Schema de implementare și monitorizare a strategiei 
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Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală  

Implementarea constă în punerea în practică a planului de acțiuni stabilit în cadrul strategiei 

de dezvoltare locală, prin respectarea principiilor care au stat la baza fundamentării acesteia 

pentru a garanta atingerea obiectivelor țintite în scopul ameliorării gradului de dezvoltare a 

comunității locale. Responsabilitatea coordonării implementării strategiei revine Primarului și 

Consiliului Local.  

Implementarea strategiei se poate realiza prin mai multe procedee: 

 Implementare prin intermediul instituțiilor existente - avantajul acestui procedeu este 

dat de faptul că se elimină necesitatea constituirii unei structuri paralele pentru 

implementare, însă există și o serie de dezavantaje: de multe ori apar dificultăți în 

îndeplinirea sarcinilor de implementare pe lângă sarcinile specifice ale instituției, 

disfuncționalitățile se accentuează când specificul domeniului curent de activitate al 

instituției diferă de activitatea de implementare. 

 Implementarea prin înființarea unei Agenții de implementare a strategiei - această 

metodă presupune constituirea unui organism cu identitate juridică și cu autonomie 

organizațională, ce are ca obiect principal de activitate asigurarea managementului 

implementării strategiei de dezvoltare locală.  

Avantajul acestei alegeri constă în faptul că se poate realiza o supervizare mai atentă în 

etapa de implementare întrucât personalul este special dedicat și instruit în acest scop. 

Dezavantajul este generat de costurile suplimentare pentru constituirea agenției, atât 

costuri de înființare, organizare cât și costuri de funcționare. 

 Implementarea prin Unități de implementare a proiectelor - acest model este specific 

Uniunii Europene și constă în formarea unui departament specializat în cadrul 

administrației publice și are ca dezavantaj principal faptul că se creează o structură 

paralelă. 

 Implementarea prin Consorțiu Comunitar - această metodă reprezintă o structură 

comunitară participativă prin reprezentarea tuturor factorilor interesaţi în procesul 

dezvoltării la nivel local împreună cu partenerii externi. Consorțiul poate dobândi 

identitate juridică și se transformă într-o agenție sau poate funcționa ca un comitet de 

conducere a structurilor enunțate anterior. 

Procesul de implementare trebuie să se desfășoare conform graficului indicat în planul de 

acțiune, prin respectarea termenelor de realizare a activităților, prin respectarea ordinii 

indicate/prestabilite a acestora și prin respectarea indicațiilor menționate în planul de acțiune. 

Pe parcursul implementării strategiei de dezvoltare locală actorii implicați în această etapă se 

vor confrunta cu o serie de probleme/disfuncționalități care vor solicita o soluționare imediată 

pentru a decongestiona circuitul activităților specifice implementării. 
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Monitorizarea Strategiei de Dezvoltare Locală  

Monitorizarea este procesul de colectare periodică şi analiză a informaţiei cu scopul de 

fundamenta procesul de luare a deciziei de către cei abilitaţi, asigurând transparenţa în luarea 

deciziei şi furnizând o bază pentru viitoarele acţiuni de evaluare. 

Rolul monitorizării: 

 Permite supravegherea implementării strategiei oferind posibilitatea revizuirii periodice a 

planificării strategice 

 Actualizarea și corectarea termenilor avuți în vedere la momentul planificării 

 Anticipează eventualele probleme prin efectuarea de corecții și ajustări 

Evaluarea Strategiei de Dezvoltare Locală este un proces în cadrul monitorizării care presupune 

aprecierea activităţilor sau a rezultatelor implementării Strategiei, utilizând informaţiile obţinute 

pe parcursul monitorizării. Evaluarea face o analiză a modului de implementare a Strategiei şi 

eficienţei acesteia. În general, evaluarea poate fi realizată de către aceeaşi echipă care 

realizează şi activitatea de monitorizare a strategiei. 

Tipurile de evaluare sunt: 

 Evaluarea continuă (auto-evaluarea) pentru identificarea la timp a posibilelor riscuri 

 Evaluarea intermediară – la interval de șase luni, pentru a introduce schimbările necesare și 

acțiuni corective atunci când este necesar. Evaluarea este un proces prin care pe baza feed-

back-ului primit pe parcurs determină îmbunătățirea continuă a formei și conținutului. 

 Evaluarea finală – cu participarea tuturor factorilor interesați în strategie, pentru a urmări 

măsura în care au fost realizate obiectivele 

 Evaluarea ex-post – o activitate menită să identifice efectele pe termen lung și 

sustenabilitatea efectelor pozitive 

Planificarea integrată este o soluţie modernă pentru dezvoltarea iniţiativelor şi acţiunilor 

instituţionale, administrative şi socio-economice, care duc la optimizarea folosirii resurselor, în 

scopul administrării schimbării şi maximizării impactului pozitiv al schimbării, conform strategiei 

stabilite. Planificarea integrată va ajuta autorităţile locale să deruleze proiecte care au impact 

multiplu, coerenţă inter-sectorială şi sunt justificate pentru finanţarea şi sprijinul oferit de 

fondurile judeţene, guvernamentale sau europene. 

Structura propusă pentru implementarea și monitorizarea Strategiei de Dezvoltare 

Locală a comunei Leordina, judetul Maramureș 

Documentul strategic este gândit atât ca fiind un document definitoriu pentru activitatea 

asumată de Consiliului Local și a Primăriei comunei Leordina pentru perioada 2014 – 2020 cât 

și ca un document de orientare a celorlalți actori publici și privați din comună. 

Pentru implementarea și monitorizarea proiectelor din strategie se va numi o persoană 

responsabilă, desemnată drept coordonator implementare strategie de dezvoltare.  

Coordonatorul implementare strategie va lucra îndeaproape în special cu următoarele 

compartimente din cadrul/subordinea Primăriei comunei Leordina: Compartiment 

Contabilitate; Compartiment Implementare proiecte; Compartiment Urbanism; Alte 

compartimente din cadrul/subordinea Primăriei și Consiliului Local Leordina, în funcție de 

măsurile și proiectele planificate.  
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7. Anexă - Fișe de proiecte 

Fișa de proiect nr. 1 - Extindere și reabilitare reţea de alimentare cu apă 
potabilă/canalizare în comuna Leordina 
DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Relevanța pentru Strategia de 

Dezvoltare a comunei Leordina 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii locale pentru creșterea confortului 

locuirii 

Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și modernizarea 

rețelelor de infrastructură locală 

Măsura 1.1.2: Modernizarea și extinderea 

infrastructurii edilitare 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 – 

Protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor  

Context regional: Planul de Dezvoltare al 

Regiunii Nord-Vest 2014-2020 – Transilvania 

de Nord 2020 – Prioritatea 4. Protecţia mediului 

natural şi antropic, utilizarea eficientă a resurselor şi 

reducerea emisiilor poluante, Prioritatea de investiție 

4.5 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în sectoarele 

apă şi deşeuri 

Context județean: Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Judeţului Maramureș pentru 

perioada 2014-2020– Obiectivul Strategic 2: 

Creșterea atractivității județului Maramureș pentru 

locuitori și asigurarea unei dezvoltări integrate și 

echilibrate a teritoriului 

Teritoriu vizat Comuna Leordina 

Justificarea necesității proiectului:  Creșterea standardului de viață a locuitorilor din zonele 

rurale din județ prin extinderea nivelului de racordare la rețeaua de alimentare cu apă potabilă și 

canalizare, dezvoltarea durabilă a zonei rurale, creșterea atractivității zonei pentru turiști și investitori, 

reducerea discrepanței nivelului de confort dintre mediul rural și mediul urban 

 

Etape necesare:  

1) Elaborarea  studiului de fezabilitate; 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Emiterea hotărârii de consiliu local pentru aprobarea investiției 

4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

5) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, 

obţinere avize şi acorduri); 

6) Implementarea proiectului, care presupune:  

- Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

- Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
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- Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 

publicitate, management proiect, etc) 

- Realizarea/execuția lucrărilor 

- Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

- Publicitatea și promovarea proiectului 

- Monitorizarea/controlul proiectului 

- Auditul proiectului. 

 

Rezultate așteptate: creșterea confortului locuirii populației prin extinderea accesului la serviciile 

de utilitate publică – alimentare cu apă potabilă și canalizare. 

 

Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii comunei, atragerea 

investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, eliminarea riscurilor care pot afecta 

o viață sănătoasă pentru locuitorii comunei 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Primăria comunei Leordina 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară 

mică 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc”  

Buget estimat 1.500.000 euro  

Perioada de implementare: 2017 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat 
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Fișa de proiect nr. 2 - Modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri de interes 
local (comunale, străzi interioare /ulițelor, etc) 
DOMENIU – AMENAJARE ȘI ECHIPARE TERITORIU 

Relevanța pentru Strategia de 

Dezvoltare a comunei Leordina 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii locale pentru creșterea 

confortului locuirii locale Obiectiv Specific 1.1: 

Dezvoltarea și modernizarea rețelelor de 

infrastructură locală 

Măsura 1.1.2: Modernizarea rețelei de drumuri și 

a infrastructurii pietonale 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 - 

Promovarea sistemelor de transport durabile şi 

eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor 

reţelelor majore  

Context regional: Planul de Dezvoltare al 

Regiunii Nord-Vest 2014-2020 – Transilvania 

de Nord 2020 – Prioritatea 2. Creșterea 

accesibilității regiunii, a mobilității lucrătorilor, 

mărfurilor și a informațiilor, Prioritatea de investiție 

2.1 Dezvoltarea unui sistem de transport durabil şi 

sustenabil 

Context județean: Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Judeţului Maramureș pentru 

perioada 2014-2020– Obiectivul Strategic 1: 

Creșterea conectivității și atractivității județului 

Maramureș pentru investitori, care să realizeze 

activități inovative și cu valoare adăugată ridicată și 

pentru turiști 

Teritoriu vizat Comuna Leordina 

Justificarea necesității proiectului:  Dezvoltarea infrastructurii de transport local, creșterea 

nivelului de accesibilitate a localităților, creșterea nivelului de atractivitate a zonei pentru turiști și 

investitori, reducerea impactului asupra mediului, îmbunătățirea confortului populației 

 

Etape necesare:  

1) Elaborarea studiului de fezabilitate; 

2) Stabilirea sursei de finanţare; 

3) Emiterea hotărârii de consiliu local pentru aprobarea investiției 

4) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

5) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, 

obţinere avize şi acorduri); 

6) Implementarea proiectului, care presupune:  

- Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

- Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
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- Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 

publicitate, management proiect, etc) 

- Realizarea/execuția lucrărilor 

- Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

- Publicitatea și promovarea proiectului 

- Monitorizarea/controlul proiectului 

- Auditul proiectului. 

 

Rezultate așteptate: sporirea nivelului de accesibilitate în localitate, creșterea traficului rutier și 

intensificarea tranzitului turistic 

 

Impactul proiectului: standard de viață îmbunătățit pentru locuitorii comunei, atragerea 

investitorilor, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție, eliminarea riscurilor care pot afecta 

o viață sănătoasă pentru locuitorii comunei 

 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Primăria comunei Leordina 

Alte autorități publice locale învecinate comunei Leordina (pentru proiectele colective) 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară 

mică 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc”  

Buget estimat 1.000.000 euro   

Perioada de implementare: 2017 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Studiu de fezabilitate  
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Fișa de proiect nr. 3 – Sprijin pentru înfiinţarea unui Centru de colectare, procesare 
şi ambalare fructe de pădure 
DOMENIU – ACTIVITĂȚI ECONOMICE 

Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a comunei Leordina 

Obiectiv strategic 2: Creșterea competitivității economice prin 

stimularea investițiilor și valorificarea potențialului turistic 
Obiectiv Specific 2.1 - Stimularea investițiilor pentru valorificarea 

potențialului economic existent 
Măsura 2.1.1 – Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale 

Încadrarea în strategii regionale 
/ naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 - Competitivitatea 

întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri)  
Context regional: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-Vest 

2014-2020 – Transilvania de Nord 2020 – Prioritatea 1. 

Creșterea competitivității economice a regiunii și stimularea cercetării 
și inovării, Prioritatea de investiție 1.1 Îmbunătăţirea competitivităţii 

IMM-urilor şi a microîntreprinderilor şi creşterea gradului de 
internaţionalizare ale acestora 
Context județean: Strategia de Dezvoltare Durabilă a 
Judeţului Maramureș pentru perioada 2014-2020– Obiectivul 

Strategic 1: Creșterea conectivității și atractivității județului 

Maramureș pentru investitori, care să realizeze activități inovative și 
cu valoare adăugată ridicată și pentru turiști 

Teritoriu vizat Comuna Leordina 

Justificarea necesității proiectului: necesitatea punerii la dispoziția producătorilor a unui centru de 
colectare, depozitare, prelucrare produse dotat corespunzător; optimizarea producţiei agricole vegetale în 
raport cu cerinţele pieţei şi specificul local. 
Etape necesare: 

1) Identificarea spațiului de amplasare și clarificarea regimului de proprietate al terenului 

2) Identificarea investitorilor și partenerilor interesați 
3) Elaborarea proiectului tehnic, detalii tehnice de execuție 

4) Obținerea finanțării și ridicarea construcției 
5) Dotarea cu echipamente, linie de sortare, ambalare, procesare, etc 

Rezultate așteptate: facilitarea oferirii unei forme suplimentare de venit pentru membrii comunității, 

negocierea prețurilor de distribuție, facilitarea accesului pe canalele de distribuție, crearea condițiilor de 
conservare a produselor până la procesare, creșterea valorii adăugate, valorificarea rațională a resurselor și 

preîntâmpinarea risipei prin diminuarea cantității de produse alterate etc., fluidizarea circuitului producător – 
distribuitor – consumator. 

Impactul proiectului: dezvoltarea economiei locale prin valorificarea produselor agricole vegetale 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Investitori privați, cu sprijinul primăriei comunei Leordina 

Surse potențiale de finanțare: 

PNDR 2014-2020 – Măsura 4. Investiții în active fizice, Submăsura  4.2. „Investiţii pentru 
procesarea/ marketingul produselor agricole” 

Buget estimat 

 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM în cazul proiectelor care nu 

presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;  

 1.500.000 Euro/proiect pentru alte întreprinderi pentru proiectele 
care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar integrat;  

 2.500.000 Euro/proiect pentru investițiile care conduc la un lanț 

alimentar integrat (indiferent de tipul de solicitant), precum și pentru 

forme asociative (cooperative și grupuri de producători) în cazul 
proiectelor care nu presupun investiţii care conduc la un lanț alimentar 

integrat. 

Perioada de implementare: 2017 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa de proiect nr. 4 – Construire sală sport în comuna Leordina 
DOMENIU – SOCIAL 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei Leordina 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii locale pentru 

creșterea confortului locuirii locale  

Obiectiv Specific 1.2: Dezvoltarea 

infrastructurii educaționale, sportive și de 

agrement 

Măsura 1.2.2: Dezvoltarea infrastructurii 

sportive și de agrement 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

- Educaţie, dezvoltarea de competenţe şi 

învăţarea pe tot parcursul vieţii 

Context regional: Planul de Dezvoltare al 

Regiunii Nord-Vest 2014-2020 – 

Transilvania de Nord 2020 – Prioritatea 3. 

Creșterea calității vieții locuitorilor din regiune, 

Prioritatea de investiție 3.1 Investiţii în educaţie, 

servicii sociale şi de sănătate şi în îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor din aceste domenii 

Context județean: Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Judeţului Maramureș pentru 

perioada 2014-2020 – Obiectivul Strategic 2: 

Creșterea atractivității județului Maramureș 

pentru locuitori și asigurarea unei dezvoltări 

integrate și echilibrate a teritoriului 

Teritoriu vizat Comuna Leordina 

Justificarea necesității proiectului:  oferirea unui spațiu adecvat pentru tinerii din comunitate în 

care aceștia să poată desfășura activități sportive în condiții optime de confort și siguranță 

 

Etape necesare:  

1) Elaborarea studiului de fezabilitate 

2) Emiterea Hotărârii Consiliului Local privind transmiterea terenului, liber de orice sarcini, în 

folosinţă gratuită către CNI S.A. pe durata de execuţie a obiectivului de investiţie 

3) Emiterea Hotărârii Consiliului Local privind angajamentul de a asigura finanţarea pentru 

lucrările de sistematizare pe verticală a amplasamentului, racordurile la utilităţi (energie 

electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat), întreţinerea şi exploatarea 

obiectivului de investiţie 

4) Obținerea Certificatului de urbanism, însoţit de planurile de situaţie şi de încadrare în zonă a 

amplasamentului, vizate spre neschimbare de arhitectul şef, cu marcarea sălii de sport în plan 

5) Obținerea avizulului Direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniu judeţean 

6) Elaborarea studiul geotehnic care să pună în evidenţă în principal natura terenului de fundare, 

adâncimea de fundare, presiunea admisibilă şi nivelul mediu al pânzei de apă freatică 

7) Elaborarea planului de ridicare topografică cu cote de nivel şi marcarea sălii 
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8) Încheierea protocolului pentru transmiterea terenului destinat construirii sălii de sport pe 

durata realizării lucrărilor, cu specificaţia expresă că terenul este lipsit de orice sarcini 

9) Obținerea extrasului de carte funciară 

10) Elaborarea și depunerea cererii de înscriere în program 

11) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

 Realizarea/execuția lucrărilor 

 Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

 Publicitatea și promovarea proiectului 

 Monitorizarea/controlul proiectului 

 Auditul proiectului. 

 

Rezultate așteptate: sală de sport având o capacitate de 100-150 locuri 

 

Impactul proiectului: eliminarea riscurilor care pot afecta un stil de viață sănătos pentru tinerii 

comunei, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Local al comunei Leordina 

Surse potențiale de finanțare: 

 Programul săli de sport (http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/programe-social-culturale-si-

sportive)   

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc” 

Buget estimat 500.000 - 1.000.000 euro 

Perioada de implementare: 2017 - 2020 Grad de prioritizare: 
Proiect 

punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat  

 

 

 

 

 

 

http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/programe-social-culturale-si-sportive
http://www.mdrap.ro/lucrari-publice/programe-social-culturale-si-sportive
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Fișa de proiect nr. 5 - Înființare centru de tip after-school 
DOMENIU – SOCIAL  

Relevanța pentru Strategia de 
Dezvoltare a comunei  Leordina 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii 

locale pentru creșterea confortului locuirii locale  

Obiectiv Specific 1.2: Dezvoltarea infrastructurii educaționale, 
sportive și de agrement 

Măsura 1.2.1: Dezvoltarea infrastructurii educaționale 

Încadrarea în strategii regionale / 
naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 - Educaţie, 

dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe tot parcursul vieţii 
Context regional: Planul de Dezvoltare al Regiunii Nord-
Vest 2014-2020 – Transilvania de Nord 2020 – Prioritatea 3. 

Creșterea calității vieții locuitorilor din regiune, Prioritatea de 
investiție 3.1 Investiţii în educaţie, servicii sociale şi de sănătate şi 

în îmbunătăţirea calităţii serviciilor din aceste domenii 

Context județean: Strategia de Dezvoltare Durabilă a 
Judeţului Maramureș pentru perioada 2014-2020 – 

Obiectivul Strategic 2: Creșterea atractivității județului Maramureș 
pentru locuitori și asigurarea unei dezvoltări integrate și echilibrate 

a teritoriului 

Teritoriu vizat Comuna Leordina 

Justificarea necesității proiectului:  crearea unui sistem de asistare a copiilor școlari după orele de curs  
Etape necesare:  

1) Identificarea terenului/spațiu; 
2) Elaborarea studiului de fezabilitate; 
3) Stabilirea sursei de finanţare; 
4) Emiterea hotărârii de consiliu local pentru aprobarea investiției 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

6) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, obţinere 
avize şi acorduri); 

7) Implementarea proiectului, care presupune:  
- Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare a 

proiectului 

- Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
- Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor necesare 

implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea proiectantului, 
publicitate, management proiect, etc) 

- Realizarea/execuția lucrărilor 

- Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
- Publicitatea și promovarea proiectului 

- Monitorizarea/controlul proiectului 
- Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: înființarea unui nou centru de învățare pentru școlarii din comuna Leordina 
Impactul proiectului: creșterea calității procesului de învățare și facilitarea accesului copiilor la sistemul de 

învățământ în vederea evitării abandonului școlar în clasele primar 

Aplicant și potențiali parteneri: 
Primăria comunei Leordina 

Surse potențiale de finanțare: 
 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Submăsura 7.2 - Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică 
 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului românesc”  

Buget estimat 500.000 euro 

Perioada de implementare: 2017 – 2020 Grad de prioritizare: Proiect punctual 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 
fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 
Nedemarat 
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Fișa de proiect nr. 6 - Reabilitarea și dotarea Căminului Cultural din comuna 
Leordina 
DOMENIU – SOCIAL  

Relevanța pentru Strategia de 

Dezvoltare a comunei Leordina 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea și modernizarea 

infrastructurii locale pentru creșterea confortului 

locuirii locale  

Obiectiv Specific 1.3: Dezvoltarea infrastructurii 

din domeniul social, sanitar și cultural 

Măsura 1.3.3: Măsuri de susținere și promovare a 

patrimoniului cultural 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 - 

Educaţie, dezvoltarea de competenţe şi învăţarea pe 

tot parcursul vieţii 

Context regional: Planul de Dezvoltare al 

Regiunii Nord-Vest 2014-2020 – Transilvania 

de Nord 2020 – Prioritatea 4. Protecția mediului 

natural și antropic, utilizarea eficientă a resurselor și 

reducerea emisiilor poluante, Prioritatea de investiție 

4.6 Dezvoltarea sustenabilă a patrimoniului cultural 

și construit 

Context județean: Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Judeţului Maramureș pentru 

perioada 2014-2020 – Obiectivul Strategic 2: 

Creșterea atractivității județului Maramureș pentru 

locuitori și asigurarea unei dezvoltări integrate și 

echilibrate a teritoriului 

Teritoriu vizat Comuna Leordina 

Justificarea necesității proiectului:  diversificarea, pregătirea și susținerea de programe socio-

culturale în vederea valorificării tradițiilor locale, crearea unui centru de cultură atractiv pentru 

comunitate 

 

Activități principale:  

1) Elaborarea planului de activitate cuprinzând programele și proiectele culturale pentru următorii 3 

ani de la darea în funcțiune a așezământului cultural reabilitat, modernizat, dotat, care să conțină: 

activități culturale educative, informative, formative 

2) Elaborarea studiului de fezabilitate/DALI; 

3) Stabilirea sursei de finanţare; 

4) Emiterea hotărârii de consiliu local pentru aprobarea investiției 

5) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

6) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, 

obţinere avize şi acorduri); 

7) Implementarea proiectului, care presupune:  

- Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului 

- Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  
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- Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

- Realizarea/execuția lucrărilor 

- Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 

- Publicitatea și promovarea proiectului 

- Monitorizarea/controlul proiectului 

- Auditul proiectului. 

 

Rezultate așteptate: modernizarea, renovarea și/sau dotarea căminului cultural în vederea 

îmbunătățirii condițiilor de desfășurare a activităților culturale și recreative în comunitate 

 

Impactul proiectului: desfășurarea în condiții optime și diversificarea manifestațiilor culturale, în 

vederea  valorificării tradițiilor locale, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Primăria comunei Leordina 

Surse potențiale de finanțare: 

 PNDR 2014-2020 – Măsura 7 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, 

Submăsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural 

 Programul prioritar naţional pentru aşezăminte culturale - http://www.mdrap.ro/lucrari-

publice/programe-social-culturale-si-sportive - obiectiv c) reabilitarea, modernizarea 

infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural 

Buget estimat 500.000 euro  

Perioada de implementare: 2017 - 2020 Grad de prioritizare: 
Proiect 

suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat  
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Fișa de proiect nr. 7 - Înființare ghișeu unic pentru cetățeni și agenti economici 
DOMENIU – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare 

a comunei  Leordina 

Obiectiv strategic 3: Creșterea calității 

serviciilor publice și dezvoltarea capacității 

administrative 

Obiectiv specific 3.3: Dezvoltarea cooperării 

regionale și locale   

Măsura 3.3.1: Crearea de parteneriate 

strategice 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 - 

Consolidarea capacităţii instituţionale şi o 

administraţie publică eficientă  

Context regional: Planul de Dezvoltare al 

Regiunii Nord-Vest 2014-2020 – 

Transilvania de Nord 2020 – Prioritatea 3. 

Creșterea calității vieții locuitorilor din regiune, 

Prioritatea de investiție 3.4 Dezvoltarea 

capacităţii administrative regionale 

Context județean: Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Judeţului Maramureș pentru 

perioada 2014-2020 – Obiectivul Strategic 3: 

Asigurarea bunei guvernanțe și întărirea relațiilor 

de cooperare teritorială ale județului Maramureș 

Teritoriu vizat Comuna Leordina 

Justificarea necesității proiectului: creşterea capacităţii instituţionale a primăriei prin 

eficientizarea și reducerea duratei de livrare a serviciilor publice, atât pentru cetățeni, cât și pentru 

agenții economici; îmbunătățirea relației cu cetățenii și cu mediul de afaceri, creșterea încrederii în 

administrația publică, diminuarea timpului de procesare/soluționare a cererilor, intermedierea relației 

cu alte instituții, soluționare cereri emiteri avize, acorduri, adrese, sprijin pentru intabularea și 

încadastrarea terenurilor, etc. 

  

Etape necesare: 

1) Identificarea terenului/spațiului de amplasare  

2) Elaborarea și depunerea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării 

3) Emiterea Hotărârii de Consiliu Local pentru aprobarea proiectului și a cofinanțării 

4) Implementare proiectului, care presupune: 

 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului 

 Organizarea procedurilor de achiziţie publică a bunurilor şi serviciilor aferente proiectului 

şi atribuirea contractelor de furnizare 

 Înființarea unui ghișeu unic 
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 Amenajarea spaţiului avut în vedere pentru acest obiectiv  - dotarea cu mobilier 

echipamente, birotică și alte elemente de inventar 

 Realizarea unui sistem software de gestionare a documentelor  

 Angajare și instruire personal 

 Realizarea și distribuirea unui Ghid al serviciilor publice 

 Publicitatea și promovarea proiectului 

 Monitorizarea/controlul proiectului 

 Auditul proiectului. 

 

Rezultate așteptate: creșterea calității și eficienței serviciilor publice furnizate de administrația 

publică locală în beneficiul socio-economic al comunității locale 

 

Impactul proiectului: Activităţile acestui proiect vor avea un impact direct asupra capacităţii 

administrative a primăriei Ibănești, determinând creșterea calității și eficienței serviciilor publice 

furnizate de administrația publică locală în beneficiul socio-economic al comunității locale; 

îmbunătățirea relației cu cetățenii și cu mediul de afaceri, creșterea încrederii în administrația publică, 

diminuarea timpului de procesare/soluționare a cererilor, creșterea accesului la informare, sporirea 

nivelului de transparență, consultanță probleme de agricultură, informații generale fiscalitate local, 

intermedierea relației cu alte instituții, soluționare cereri emiteri avize, acorduri, adrese, monitorizare 

activități și sprijin pentru intabularea și încadastrarea terenurilor 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Consiliul Județean Maramureș, în parteneriat cu  Primăria comunei Leordina 

Surse potențiale de finanțare: 

Program Operațional Capacitate Administrativă 

Buget estimat 50.000 euro 

Perioada de implementare: 
2017 – 

2020 
Grad de prioritizare: Proiect direct 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat 
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Fișa de proiect nr. 8 - Înființare și dotare unități de învățământ în comuna Leordina 
DOMENIU – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare a 

comunei  Leordina 

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea și 

modernizarea infrastructurii locale pentru 

creșterea confortului locuirii locale  

Obiectiv Specific 1.2: Dezvoltarea 

infrastructurii educaționale, sportive și de 

agrement 

Măsura 1.2.1: Dezvoltarea infrastructurii 

educaționale 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 

- Educaţie, dezvoltarea de competenţe şi 

învăţarea pe tot parcursul vieţii 

Context regional: Planul de Dezvoltare al 

Regiunii Nord-Vest 2014-2020 – 

Transilvania de Nord 2020 – Prioritatea 3. 

Creșterea calității vieții locuitorilor din regiune, 

Prioritatea de investiție 3.1 Investiţii în educaţie, 

servicii sociale şi de sănătate şi în îmbunătăţirea 

calităţii serviciilor din aceste domenii 

Context județean: Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Judeţului Maramureș pentru 

perioada 2014-2020 – Obiectivul Strategic 2: 

Creșterea atractivității județului Maramureș 

pentru locuitori și asigurarea unei dezvoltări 

integrate și echilibrate a teritoriului 

Teritoriu vizat Comuna Leordina 

Justificarea necesității proiectului:  Înnoirea infrastructurii de învățământ pentru a corespunde 

tuturor necesităților specifice actului educațional astfel încât să se poată oferi cadrul adecvat de 

desfășurare a învățământului modern 

 

Etape necesare:  

1) Elaborarea  studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, 

obţinere avize şi acorduri); 

3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

4) Implementarea proiectului, care presupune:  

- Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului 

- Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  

- Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

- Realizarea/execuția lucrărilor 

- Recepția și punerea în funcțiune a lucrărilor 
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- Publicitatea și promovarea proiectului 

- Monitorizarea/controlul proiectului 

- Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: 

 

Impactul proiectului: Asigură premisele creșterii capacității de școlarizare, îmbunătățind condițiile 

și accesul la educație, crearea de locuri de muncă în perioada de execuție 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Primăria comunei Leordina 

Surse potențiale de finanțare: 

 POR 2014-2020 – Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație, în formare, 

inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 

parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc” 

Buget estimat Min. 100.000 euro  

Perioada de implementare: 2017 – 2020 Grad de prioritizare: 
Proiect 

suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat 
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Fișa de proiect nr. 9 – Reabilitare sediu primăria Leordina 
DOMENIU – ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ 

Relevanța pentru Strategia de Dezvoltare 

a comunei  Leordina 

Obiectiv strategic 3: Creșterea calității 

serviciilor publice și dezvoltarea capacității 

administrative 

Obiectiv Specific 3.1: Modernizarea bazei 

tehnico-materiale a primăriei 

Măsura 3.1.1: Creşterea nivelului de dotare 

tehnică 

Încadrarea în strategii regionale / 

naționale/europene: 

Context european: Strategia Europa 2020 - 

Consolidarea capacităţii instituţionale şi o 

administraţie publică eficientă 

Context regional: Planul de Dezvoltare al 

Regiunii Nord-Vest 2014-2020 – 

Transilvania de Nord 2020 – Prioritatea 3. 

Creșterea calității vieții locuitorilor din regiune, 

Prioritatea de investiție 3.4 Dezvoltarea capacităţii 

administrative regionale 

Context județean: Strategia de Dezvoltare 

Durabilă a Judeţului Maramureș pentru 

perioada 2014-2020 – Obiectivul Strategic 2: 

Creșterea atractivității județului Maramureș 

pentru locuitori și asigurarea unei dezvoltări 

integrate și echilibrate a teritoriului 

Teritoriu vizat Comuna Leordina 

Justificarea necesității proiectului: necesitatea reducerii consumului de energie, utilizarea cît 

mai eficientă a resurselor de energie din surse regenerabile; modernizarea instituției publice și 

asigurarea confortului personalului angajat 

 

Etape necesare:  

1) Elaborarea  studiului de fezabilitate (întocmire documentaţie, caiet de sarcini şi SF); 

2) Elaborarea Proiectului Tehnic și Detalii de Execuție (efectuare mǎsurǎtori, elaborare proiect, 

obţinere avize şi acorduri); 

3) Elaborarea și depunerea cererii de finanţare în vederea obținerii finanțării; 

4) Implementarea proiectului, care presupune:  

 Inceperea/demararea proiectului – organizarea echipei/responsabilului de implementare 

a proiectului 

 Realizarea documentației de avizare a lucrărilor  

 Pregătirea documentației și lansarea procedurii de atribuire a lucrărilor și a serviciilor 

necesare implementării proiectului (supervizare lucrări, asistență tehnică din partea 

proiectantului, publicitate, management proiect, etc) 

 Realizarea/execuția lucrărilor 

 Recepția și punerea în funcțiune a clădirii 

 Publicitatea și promovarea proiectului 

 Monitorizarea/controlul proiectului 
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 Auditul proiectului. 

Rezultate așteptate: reabilitarea termică a clădirii, constând în lucrări de construcții și instalații 

 

Impactul proiectului: îmbunătățirea confortului termic al clădirii, creșterea eficienței energetice, 

precum și utilizarea resurselor regenerabile de energie 

Aplicant și potențiali parteneri: 

Primăria comunei Leordina 

Surse potențiale de finanțare: 

 POR 2014-2020 – Prioritatea de investiții 3.1 – sprijinirea eficienței energetice, a 

gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădiri publice și în sectorul locuințelor – 

operațiunea B – clădiri publice   

 Administrația Fondului pentru Mediu - Programul privind instalarea sistemelor de 

încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea 

sistemelor clasice de încălzire, beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, instituţii 

publice şi unităţi de cult 

 Programul național de dezvoltare locală – subprogramul „Modernizarea satului 

românesc” 

Buget estimat 100.000 euro-110.000 euro 

Perioada de implementare: 
2017 – 

2020 
Grad de prioritizare: 

Proiect 

suport 

Stadiul proiectului (menționarea unor activități deja întreprinse, spre exemplu studiu de 

fezabilitate realizat, aplicație depusă, etc.): 

Nedemarat 

 

 

 

 

 

 

 

 


