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Analiza - diagnostic a situației actuale
din punct de vedere socio – economic,
al mediului și al nivelului de echipare
tehnică a teritoriului acoperit
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1. Abstract regional

1.1 Așezare geografică și scurt istoric administrativ
Comuna Leordina este poziționată ȋn zona de Nord-Est a judeţului Maramureş, la 42 km faţă de
municipiul Sighetul Marmaţiei, la o distanţă de 105 km de municipiul Baia Mare şi la 20 km faţă
de oraşul Vişeul de Sus având o altitudine de 393 m1. Comuna Leordina se ȋnvecinează cu:
•

Comuna Strâmtura ȋn V;

•

Comuna Rozavlea ȋn SV;

•

Comuna Ruscova ȋn E, NE;

•

Comuna Petrova în NV;

•

Comuna Vişeul de Jos ȋn SE.
Figură 1: Amplasament comună Leordina

Sursă: GIS, prelucrare proprie
Ținând cont de organizarea administrativă, comuna cuprinde doar satul de reşedinţă cu acelaşi
nume.
Prima atestare documentară a comunei datează din anul 1353, iar etimologia numelui comunei
Leordina are origine dacă provenind din cuvântul ’’leorda’’, o plantă erbacee, cu miros de usturoi,

1

Sursa - http://www.getamap.net
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din familia liliaceelor. Primele atestări generale se regăsesc în monografiile comitatelor învecinate
Maramureşului: Ugocea şi Bereg.
Leordina a aparținut cnezatului de vale al Bogdăneştilor, fiind cel mai important din Maramureş,
din punct de vedere al mărimii, politicii și puterii economice. Această comună a fost staăpânită
de Iuga înainte de anul 1353, după partajul cu Bogdan. De asemenea, Leordina apare într-o
diplomă din 21 aprilie 1422, emisă la Casovia, prin care regele Sigismund recunoștea vitejia mai
multor nobili români maramureşeni în războiul împotriva polonezilor.
Comuna nu are o stemă proprie, astfel este preluată cea a județului Maramureș, alcătuită din
următoarele elemente cu simbolistica aferentă:
•

Capul de zimbru se referiră la legenda descălecatului, vechiul simbol maramureșan, plecării
lui Dragoș și Bogdan I ce au avut ca rol formarea statului feudal independent Moldova;

•

Roza – blazon al voievodului Bogdan I;

•

Capra neagră și brazii face referire la pricipalele bogății naturale și relieful din zonă;

•

Intrarea în mină aduce în atenție faptul ca indrustia extractivă contribuie într-o pondere
importantă la economia județului;

•

Biserica din lemn subliniază faptul că județul Maramureș deține cel mai mare număr de
astfel de monumente la nivel național.

1.2 Cadru natural
Suprafață
Teritoriul comunei Leordina utilizează un teren prepderent agricol conform informațiilor furnizate
de INS, cea mai însemnată o au fâneţele (1.298 ha) și reprezintă 43,35% din totalul de 2.994 ha
(2.314 ha extravilan și 680 ha intravilan). Suprafaţa administrată este împărţită astfel:
➢ 1.232,73 ha teren neagricol;
➢ 1.739 ha teren agricol.
Rețeaua hidrografică
Rețeaua hidrografică și-a mărit suprafața și adâncimea datorită eroziunii asupra rocilor
sedimentare mai moi care au format în cristalin defilee (Tibău, Vaser, Leordina, Frumuşeaua
Bistrița).
Cursul apei principale este Valea Vişeului cu afluentul său Valea Ruscovei. Vişeul este afluent al
Tisei şi izvorăşte din munţii Rodnei, fiind localizat în apropierea Pasului Prislop (1.416m). Printre
afluenţii mai importanţi regăsim: Negoiescu, Vaser, Repedea, Izvorul Dragoş, Tâsla, Frumuşeaua
şi Bistra, Leordina. Râul Vişeu traversează localitatea Leordina de la intrare până la ieşire în
Petrova având 77 km lungime și se varsă în Tisa cu un debit mediu de 33,9 m3/s.
Debitul bogat are variaţii mari în perioada de primăvară când din cauza topirii zăpezilor, au loc
inundaţii.
Pe teritoriul comunei Leordina există ape freatice care asigură arât alimentarea cu apă a râului
Vişeu cât şi resursa de apă potabilă la nivel local.
Pagina 8

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
A COMUNEI LEORDINA PENTRU
PERIOADA 2021-2027

Clima și relieful
Climatul în comuna Leordina este temperat-continental moderat cu ierni geroase şi veri răcoroase,
ceea ce explică temperaturile joase, temperatura medie anuală de 8,1 0C și cantitatea de
precipitații medie anuală de 721 mm. În Leordina există o cantitate semnificativă de precipitații
de-a lungul anului, lucru valabil și în cea mai secetoasă lună. Vânturile sunt puternice, iar viscolele
sunt blânde și rare. În iunie-iulie, temperatura maximă este de 18 0C, iar în ianuarie temperatura
minimă este de -4 0C. Dominante sunt dealurile cuprinse între 600-900 m, și Lunca Vișeului, cu
totul acoperind 84,11% din suprafața localității.
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 este
inundabilă, aluviunile fiind fromate din nisip şi pietrişuri;

•

Terasa I şi a II-a aparțin Vişeului cu o dezvoltare pe partea dreaptă a acestuia și cu sedimente
constituite din luturi;

•

Dealurile dintre Iza şi Vişeu prezintă un relief energic cu pante înclinate, roca mamă este
formată din gresii dure eligocene, altitudinea absolută încadrându-se între 300-900 m.

Deoarece lanţul deluros nu e întrerupt, ci tăiat de văi, s-au format diverse cătune (cătunul „ Valea
Spinului”, cătunul „Valea Seregnelor”, cătunul „Valea Cruhli”).
În județului Maramureș, se găsește în partea de Nord Parcul Național Munții Maramureșului, al
doilea ca suprafață din România (148.850 ha), fiind situat pe teritoriul localităților Borșa, Moisei,
Vișeul de Sus, Vișeul de Jos, Leordina, Ruscova, Repedea, Poienile de sub Munte, Petrova și
Bistra.
Vegetație și faună
Comuna Leordina se află ȋn zona de pajişti naturale și vegetaţie a fagului care se poate găsi la
500-600m altitudine. La nivelul vegetaţiei forestiere s-au evidențiat patru etaje de vegetaţie
reprezentativă:
•

Fagete şi gorunete – făgete;

•

Montan – premontan de făgete;

•

Deluros de gorunete;

•

Montan de amestecuri şi montan de molidişuri.

Cele mai semnificative tipuri de pădure sunt: făget de deal cu flora de mull, făget montan pe
soluri scheletice cu flora de mull, amestec de fag şi răşinoase pe soluri scheletice, molidis cu
Luzulla silvatica, făget cu Festuca drymeia, amestec de răşinoase şi fag cu Festuca drymeia,
gorunet cu flora de mull, făget de deal pe soluri scheletice cu flora de mull, gorunet de coastă cu
graminee şi Luyula luyuloides, molidis cu Vaccinum mzrtililus, bradeto – făget cu floră de mull.2
Fauna are o biodiversitate ridicată datorită existenței factorilor ecologici. Această biodiversitate
variată este îmbogăţită de specii endemice, rare în România sau în Europa, precum liliacul comun,
Myotis myotis şi liliacul comun mic, Myotis oxygnathus. Aceste mamifere pot fi observate în colonii
2

- Studiu analiza socio economică şi a factorilor de mediu Comuna Leordina – aprilie 2009
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mixte, în zona parcului. Există 100-200 exemplare adulte 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 litologic3.
Din punct de vedere biogeografic, teritoriul comunei 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 format ca arie naturală prin Ordinul
nr. 2387 din 29 septembrie 2011 în vederea modificării Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării
durabile nr. 1.964/2007 cu privire la instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Situl face parte în cea mai mare parte din Parcul Natural Munții Maramureșului, fiind situat în
Nordul județului Maramureș, în zona localităților Ruscova (28%), Borsa (53%), Vișeu de Sus
(84%), Vișeu de Jos (1%), Leordina (1%), Repedea (82%), Poienile de sub Munte (88%),
Moisei (6%), Petrova (2%), Săcel (<1%) și Bistra (78%), incluzând masivul Munților
Maramureșului până la frontiera româno-ucraineană.
Unicele resurse naturale ale subsolului sunt reprezentate de rocile care se întâlnesc cu precădere
în albia râului Vișeu şi, de asemenea, rocile geomorfice. Acestea sunt folosite individual pentru
construcţiile locale, nu sunt exploatate.

1.3 Caracteristici demografice ale populației
Comuna Leordina avea, la 1 ianuarie 2021, o populație stabilă de 2.366 locuitori, după
domiciliu, în scădere cu 5,97% față de efectivul înregistrat la 1 ianuarie 2011 (2.516 locuitori).
De la an la an, numărul locuitorilor după domiciliu a avut o dinamică fluctuantă cu un procent ce
variază în intervalul (-1,24% - 0,46%). S-au înregistrat atât scăderi anuale (9 la număr în perioada
2010 - 2020), cât și creșteri anuale (în număr de 1, în același interval de timp analizat). Având în
vedere această tendință de intensificare, o previziune pe baza extrapolării liniare a acestor date,
conduce la o estimare probabilă a populației de 2.042 locuitori în 2030.

- Planul de management integrat al Parcului Natural Munţii Maramureşului și al siturilor Natura 2000
ROSCI0124 Munții Maramureșului și ROSPA0131 Munții Maramureșului
3
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Figură 2: Evoluția populației stabilite a comunei Leordina, 2011-2020
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Sursa: Date INS pentru perioada 2011 – 2020

Structura populației pe grupe de vârstă
În ceea ce privește structura populației pe grupe de vârstă, categoria cea mai numeroasă este
cea a adulților cu vârste între 35 și 64 ani (43,91%). Categoria vârstnicilor (peste 65 ani) o
depășește pe cea a copiilor (0 – 14 ani), ceea ce indică un proces de îmbătrânire al populației.
Figură 3: Structura populației pe grupe de vârstă la nivelul comunei Leordina în anul 2020

18%

13%
25%

44%

0-14 ani
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Sursa: Date INS (POP107D – populația după domiciliu)

Structura populației pe categorii de vârstă la nivel de comună este similară cu cea care privește
populația întregului județ Maramureș, la toate grupele de vârstă. Astfel, ponderea de 25,60% a
tinerilor (15-34 ani) este aproximativ egală cu cea înregistrată la nivelul comunei (25,19%).
Aceeaşi situaţie o regăsim şi la nivelul populației 35-54 ani, unde avem un procent de 43,76% la
nivel de judeţ şi 43,91% la nivelul comunei.
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Tabel 1: Structura populaţiei pe grupe de vârstă la nivelul judeţului Maramureș şi la nivelul comunei
Leordina – 2020

Grupe de vârstă
0-14 ani
15-34 ani
35-64 ani
peste 65 ani
Total

Nr. persoane (județ
Maramureș)
77.598
133.375
227.971
81.963
520.907

%
14,90%
25,60%
43,76%

Nr. Persoane (comuna
Leordina)
310
596
1.039

%
13,10%
25,19%
43,91%

15,73%

421
17,79%
2.366
Sursa: Prelucrare date INS (POP107D – populația după domiciliu)

Piramida vârstelor evidențiază disproporțiile care pot apărea în structura populației. Baza lată și
forma structurată a piramidei ce reflectă populația anului 2020 pe vârste, este caracteristică
populațiilor bătrâne. Speranța de viață este mai ridicată în cazul femeilor, astfel încât nivel
superior al categoriilor de vârstă tinde să fie mai mare în partea dreapta a piramidei.

Figură 4: Piramida vârstelor - Structura populației pe grupe de vârstă în comuna Leordina, 2020
85 ani si peste
80-84 ani
75-79 ani
70-74 ani
65-69 ani
60-64 ani
55-59 ani
50-54 ani
45-49 ani
40-44 ani
35-39 ani
30-34 ani
25-29 ani
20-24 ani
15-19 ani
10-14 ani
5- 9 ani
0- 4 ani
150

100

50

50
Masculin

100

Feminin

Sursa: Date INS (POP107D – populația după domiciliu)

Mișcarea naturală a populației
Comuna Leordina a înregistrat în ultimii 5 ani o scădere constantă a numărului de copii născuţi,
cu excepția ultimului an din analiză. Astfel, dacă în anul 2014 erau în jur de 28 de copii nounăscuţi, în anul 2018 s-a ajuns la un număr de 19 de copii nou născuţi. Numărul deceselor este
aproximativ constant, însă este mai mare decât numărul noilor născuți din comună. Din tabel
reiese faptul că numărul divorțurilor este semnificativ mai mic decât cel al căsătoriilor.
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Evoluţia naşterilor, deceselor şi a sporului natural ale populaţiei la nivelul comunei Leordina, este
următoarea:
Tabel 2: Mişcarea naturală a populaţiei - date absolute 2014 – 2019

An
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Născuți vii (nr.)
28
26
19
15
19
26

Decese (nr.)
33
30
30
32
33
29

Spor natural
-5
-4
-11
-17
-14
-3

Căsătorii
17
13
19
21
4
15

Divorțuri
5
1
1
1
3
5

Sursa: Prelucrare date INS (POP201D, POP206D, POP210D, POP212B)

În perioada 2014 – 2019 la nivelul comunei Leordina, sporul natural a fost negativ, însemnând
că rata mortalității o depășea pe cea a natalității. De aici rezultă o depopulare a zonei în lipsa
unei strategii de a atrage oamenii spre mediul rural cu beneficiile pe care acesta le aduce în viețile
oamenilor.

Migrația populației
A doua componentă a dinamicii populației este reprezentată de mișcarea migratorie cu cele două
componente ale sale: migrația internă și cea externă. În ultimii ani, în comuna Leordina există un
flux mare al stabilirilor cu domiciliul față de cel al plecărilor. Doar în anul 2016 sporul migrației
este unul pozitiv. În restul anilor din perioada analizată s-au înregistrat valori negative ale sporului
migrației.
Tabel 3: Migraţia populaţiei, date absolute, 2014 – 2019

An
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Stabiliri cu domiciliul (inclusiv
Plecări cu domiciliul (inclusiv
Sporul
migrația externă)
migrația externă)
migrației
39
45
-6
37
44
-7
52
30
22
20
36
-6
26
41
-15
25
45
-20
Sursa: Prelucrare date INS (POP307A, POP308A), interogare decembrie 2020

Dacă înainte de 1989, fluxurile de populație s-au derulat dinspre spațiul rural spre cel urban, în
ultimii ani s-a constatat tendința de inversare a acestor fluxuri, atât din cauza problemelor
economice și sociale generate de procesele de restructurare industrială. cât și ca urmare a
dezvoltării infrastructurii edilitare a unor comune, dezvoltare influențată de tendința de extindere
a zonei locative a municipiilor și orașelor spre zona rurală care sunt departe de aglomerația,
agitația și poluarea din zona urbană.
Aproximativ 20% din populația cu domiciliu în Leordina este plecată în străinătate4.

4

Sursa: http://www.strategiedezvoltaremm.cjmaramures.ro/
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Caracteristicile demografice – etnie și religie
Majoritatea locuitorilor din comuna Leordina sunt români (95,13%). Principala minoritate întâlnită
în comună este cea a ucrainenilor (0,2%).
Tabel 4: Distribuţia populaţiei comunei Leordina după etnie – 2011

Etnia
Număr locuitori
Pondere (%)
Români
2.423
95,13%
Romi
1
0,04%
Ucraineni
5
0,20%
Italieni
1
0,04%
Altele
117
4,59%
Total
2.547
100%
Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 8 Populația stabilă după etnie)

Structura populației după religie relevă faptul că predomină credincioșii ortodocși, în pondere de
81%. Alte religii declarate la Recensământul Populației și al Locuințelor 2011 sunt: romanocatolică (0,16%), penticostală (2,22%), adventistă după ziua a șaptea (11,43%), creștină după
evanghelie (0,04%), greco-catolică (0,27%), fiind prezente însă și alte religii precum și atei sau
persoane care nu și-au declarat religia.
Tabel 5: Distribuţia populaţiei comunei Leordina după religie – 2011

Religia

Număr locuitori
Pondere (%)
Ortodoxă
2.063
81,00%
Romano-catolică
4
0,16%
Penticostală
58
2,28%
Greco-catolică
7
0,27%
Martorii lui Iehova
1
0,04%
Creștină după Evanghelie
1
0,04%
Adventistă de ziua a șaptea
291
11,43%
Atei
1
0,04%
Altă religie
1
0,04%
Informație indisponibilă
118
4,63%
Total
2.547
100%
Sursa: Prelucrare date înregistrate la RPL 2011 (Tab. 13 Populația stabilă după religie)
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2.

Profilul economic

2.1 Privire de ansamblu
Principalele domenii economice din comuna Leordina, după numărul de firme din fiecare sector,
sunt reprezentate de: industria prelucrătoare (19%) și construcții (19%), transport și depozitare
(14%) se remarcă serviciile din sectorul transport și depozitare (10%).
Tabel 6: Expunerea agenților economici pe domenii de activitate în comuna Leordina
Clasificarea agenților economici în funcție de sectoarele de activitate

Nr.
firme

A-Agricultură silvicultura și pescuit

2
4
4
2
3
2
1
1

C-Industria prelucrătoare
F-Construcții
G-Comerț cu ridicata și amănuntul
H-Transport și depozitare
I-Hoteluri și restaurante
K-Intermedieri fianaciare și asigurări
N-Activități de servicii administrative și activități de servicii suport
Q - Sănătate și asistență socială
R-Activități de spectacole culturale și recreative

1

1
Sursa: Oficiul Registrului Comerțului

Figură 5: Numărul de firme pe principalele domenii de activitate, în comuna Leordina, în anul 2020
N-Activități de
Q - Sănătate și
servicii
asistență
socială
administrative și
5%
activități de servicii
suport
5%

R-Activități
de spectacole
culturale și
recreative
5%

A-Agricultură,
silvicultură și
pescuit
9%

C-Industria
prelucrătoare
19%

K-Intermedieri
finaciare și asigurări
5%
I-Hoteluri și
restaurante
10%

H-Transport și
depozitare
14%

F-Construcții
19%

G-Comerț cu
ridicata și
amănuntul
9%

Sursa: prelucrarea consultantului, Oficiul Registrului Comerțului

Între activitățile care concentrează cel mai mare număr de angajați în comuna Leordeni, pe lângă
industria prelcrătoare (23%), agricultură, silvicultură și pescuit (22%) și construcțiile(16%) se
remarcă serviciile oferite de hoteluri și restaurante (13%).
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Tabel 7: Expunerea numărului angajați pe domenii de activitate
Clasificarea numărului de angajați în funcție de sectoarele de activitate
A-Agricultură silvicultura și pescuit
C-Industria prelucrătoare
F-Construcții
G-Comerț cu ridicata și amănuntul
H-Transport și depozitare
I-Hoteluri și restaurante
K-Intermedieri fianaciare și asigurări
N-Activități de servicii administrative și activități de servicii suport
R-Activități de spectacole culturale și recreative

Nr. angajați

20
21
14
5
3
12
1
5
9
Sursa: Oficiul Registrului Comerțului

Figură 6: Distribuția numărului de angajați pe domenii de activitate, în comuna Leordina în anul 2020
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6%
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C-Industria
prelucrătoare
23%

Sursa: prelucrarea consultantului, Oficiul Registrului Comerțului

Principalele domenii economice din comuna Leordina, după cifra de afaceri pe care o generează,
sunt reprezentate de: construcții (48%) și agricultura, silvicultura și pescuitul (24%). De
asemenea, se pot observa și alte arii de activitate, însă acestea se regăsesc într-un procent mai
mic, 10%.
Tabel 8: Expunerea cifrei de afaceri a agenților economici pe domenii de activitate
Structura cifrei de afaceri generată la nivelul comunei, pe sectoare de activitate
A-Agricultură silvicultura și pescuit
C-Industria prelucrătoare
F-Construcții
G-Comerț cu ridicata și amănuntul
H-Transport și depozitare
I-Hoteluri și restaurante
K-Intermedieri financiare și asigurări
N-Activități de servicii administrative și activități de servicii suport
Q - Sănătate și asistență socială
R-Activități de spectacole culturale și recreative

Cifră de afaceri
6.541.258
2.452.071
13.463.412
1.732.587
1.130.555
191.144
73.332
75.185
237.500
1.847.757

Sursa: Oficiul Registrului Comerțului
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Figură 7: Distribuția cifrei de afaceri pe principalele domenii de activitate, în comuna Leordina în anul
2020
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Sursa: prelucrarea consultantului, Oficiul Registrului Comerțului

Dinamica antreprenorială
Dinamica volumului de afaceri în comuna Leordina a fost într-o continuă creștere în ultimii 10 ani,
inclusiv dinamica numărului de angajați înregistrează o creștere în perioada analizată.
Figură 8: Evoluția nr. de societăți comerciale din comuna Leordina și a nr. de angajați, în perioada 2010
– 2019
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Sursa: prelucrarea consultantului, www.listafirme.ro

Dinamica cifrei de afaceri urmează evoluția înregistrată și anume o scădere în perioada 20122013, pentru ca apoi sa fie urmată de o creștere în perioada 2013-2018. Anul 2019 a suferit o
abatere de la trendul crescător. Față de momentul inițial, anul 2010, la finele perioadei analizate
cifra de afaceri a comunei a crescut de 8,4 ori.
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Figură 9: Evoluția cifrei de afaceri (mii lei) înregistrată de societățile comerciale din comuna Leordina în
perioada 2010 – 2019
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Sursa: www.listafirme.ro

În topul societăților comerciale, în raport cu profitul înregistrat, sunt prezente următoarele
întreprinderi care își desfășoară activitatea în comuna Leordina:
Tabel 9: Topul societăților comerciale din comuna Leordina, după cifra de afaceri din 2019
Nr.
crt.

Denumire firmă

CAEN

1

OBLAZANA NORD SRL

4120-Lucrari de construcții a
clădirilor rezidențiale și
nerezidențiale

10.548.821

1.283.063

2

0220-Exploatarea forestieră

6.393.616

148.458

19

2.530.537

197.143

10

1.847.757

498.433

9

1.571.164

141.312

4

1.074.410

15.276

3

704.673

179.594

3

600.712

95.663

11

463.184

92.051

1

451.908

91.570

1

2
3
4

MARSINCA TRUCK
SRL
FEREASTRA NICOMI
SRL
NORD KING GAMES
SRL

5

CRIS&FLORY
LEORDEAN S.R.L.

6

TEAM WOOD
CONSTRUCT SRL

7

ANDRI KUCYBER SRL

8

SPIC PAN SRL

9

STEVASCARMA SRL

10

SANDU - BENGU
S.R.L.

4332-Lucrări de tâmplărie și
dulgherie
9200-Activități de jocuri de
noroc și pariuri
4711-Comerț cu amănuntul
în magazine nespecializate,
cu vânzare predominanta de
produse alimentare, băuturi
și tutun
1610-Tăierea și rindeluirea
lemnului
1610-Tăierea si rindeluirea
lemnului
1071-Fabricarea pâinii;
fabricarea pr[jiturilor și a
produselor proaspete de
patiserie
4941-Transporturi rutiere de
mărfuri
4941-Transporturi rutiere de
mărfuri
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Investițiile derulate în mediul privat cu finanțare nerambursabilă5, în perioada 2014-2020 au vizat:
✓ M6.1 – 4 proiecte;
o Dezvoltarea exploataţiei agricole Leordina Alpin Farm SRL;
o Instalarea pentru prima dată a tânărului fermier Vancea Alexandru în
calitate de șef al exploatației Vancea Alexandru, creșterea animalelor
întreprindere individuală;
o Instalarea pentru prima dată a tânărului fermier Petrovai Bogdana-Elena în
calitate de șef al exploatației Agro Petrovana SRL;
o Instalarea pentru prima dată a tânărului fermier Urda Vasile-Marius în
calitate de șef al exploatației Agro Simi Urda SRL;
✓ M6.3 – 6 proiecte;
o Sprijin pentru dezvoltarea fermei mixte Taut I. Ileana, întreprindere
familială;
o Sprijin pentru dezvoltarea fermei Pop Motrea, întreprindere familială;
o Sprijin pentru dezvoltarea fermei Taut Marița-Năstacă, întreprindere
familială;
o Sprijin pentru dezvoltarea fermei Urda Maria, întreprindere familială;
o Sprijin pentru dezvoltarea fermei Vancea G. Ileana, întreprindere familială;
o Sprijin pentru dezvoltarea fermei Urda Gh. Lidia-Maria, întreprindere
familială;
✓ M6.4 – 1 proiect;
o Pensiune agroturistică „Claudiu Marian”;
✓ M4.1 – 1 proiect.
o Înființare ferma de tăurași.

2.2 Industrie și construcții
Domeniul construcțiilor generează aprox. 49% din cifra de afaceri pe plan local și concentrează
16% din totalul locurilor de muncă, comuna Leordina fiind și un amplasament important pentru
din punctul de vedere al interesului pentru construcții private.
Din punctul de vedere al specializării lor, cele mai multe întreprinderi cu sediul social în comuna
Leordina, care activează în domeniul construcțiilor, desfășoară activitate în sectorul lucrări de
construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, sector care generează cea mai mare cifră de
afaceri și al treilea cel mai mare număr de angajați.
Dintre constructorii înregistrați în comuna Leordina, se remarcă activitatea desfășurată de
OBLAZANA NORD SRL care se situează pe primul loc în topul firmelor prezente la nivel local.
Se regăsește de asemenea industria prelucrătoare care se ocupă cu tăierea și rindelurirea și în
care activează 2 agenți economici, TEAM WOOD CONSTRUCT SRL și ANDRI KUCYBER SRL.

5

Sursa: http://opendata.afir.info/
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2.3 Agricultură și Pescuit
Situaţia fondului funciar
Fondul funciar de la nivelul localității Leordina este constituit din terenurile de orice fel, indiferent
de destinație, de titlul pe baza căruia sunt deținute sau de domeniul (public, privat, obștesc etc.)
din care fac parte.
Din punctul de vedere al activităţii agricole/neagricole, conform datelor INS, dintr-un total de
2.994 ha suprafaţă a fondului funciar de la nivelul comunei, 58,08% avea la nivelul anului 2014
destinație agricolă (1.739 hectare).
❖ Din totalul suprafeței agricole, principalele destinații sunt: 345 ha teren arabil, 34 ha sunt
ocupate de căi de comunicații și 46 ha sunt ocupate de ape și bălți.
❖ Suprafața ocupată de construcții este de 60 ha iar aria terenurilor degradate și
neproductive este în suprafață de 44 ha.
Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, la nivelul anului 2014, suprafețele de
teren cu destinație agricolă erau următoarele:
Tabel 10: Situația fondului funciar al localității Leordina după modul de folosință

Total (ha)

Arabilă
(ha)

Ocupată cu
ape, bălți

2.994

345

(ha)
46

2.463

345

46

din care, proprietate privată:

Ocupată cu
construcții
(ha)

Cai de comunicații
şi căi ferate

60

(ha)
34

60

-

Terenuri degradate
şi neproductive
(ha)
44
44

Sursa: date INS (AGR101B) - Suprafața fondului funciar după modul de folosință, pe localități

Agricultură, Zootehnie și Pescuit
Acest sector este reprezent în topul firmelor de către MARSINCA TRUCK SRL ocupând locul 2 în
clasamentul general la nivelul comunei. Sectorul Agricultură, zootehnie și pescuit nu este printre
cele mai dezvoltate la nivelul comunei, fiind reprezentat de un număr nesemnificativ de agenți
economici. Conform datelor INS, ultimele date înregistrate cu privire la utilizarea suprafețelor
agricole sunt la nivelul anului 2003 (începând cu anul 2004 s-a întrerupt seria datelor obținute
din cercetarea statistică privind producția vegetală la principalele culturi, acestea fiind
reprezentative doar la nivel de județ)6. La acel moment, principalele culturi erau reprezentate de
cartofi și secară (209 ha), porumb boabe (40 ha) și legume (10 ha). Numărul de bovine era la
acel moment de 855 capete, numărul porcinelor de 914 capete iar numărul păsărilor era de 5.000
capete7.
Leordina este una dintre localitățile din care lipsesc fermele de peste 100 ha8, posibila cauză fiind
faptul că suprafețele agricole sunt prea restrânse sau faptul că proprietarii au ales să lucreze
Sursa: AGR108B- Suprafata cultivata cu principalele culturi, pe județe și localități
Sursa: AGR201B - Efectivele de animale, pe principalele categorii de animale, forme de proprietate, judete si
localitati, la sfarsitul anului
8
Sursa: www.strategiedezvoltaremm.cjmaramures.ro
6
7
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pământul în mod individual. Cu toate acestea, comuna Leordina este una din puținele UAT-uri din
județul Maramureș în care se regăsește o zonă agricolă mixtă9, atât creșteri de animale, cât și
agricultură.
În ceea ce privește pescuitul, comuna Leordina este străbătută de râul Bistra, astfel oferă
posibilitatea locuitorilor să pescuiască, existând zone tradiționale pentru pescuit.

2.4 Comerț și servicii
“Comerțul” generează aproximativ 6% din cifra de afaceri pe plan local și concentrează 6% din
totalul locurilor de muncă și 9% din numărul întreprinderilor înregistrate în localitate.
Al treilea cel mai mare număr de firme înregistrate în acest domeniu desfășoară activități de
comerț cu amănuntul, domeniu care concentrează și număr mediu de angajați. La nivel local o
firmă care desfășoară activități în sectorul comerțului se regăsește în topul societăților cu cifră de
afaceri mare, mai exact CRIS&FLORY LEORDEAN SRL, pe locul 5.
În privința „serviciilor”, la nivelul comunei Leodina se remarcă domeniul CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri, cu 2 agenți economici care generează o cifră de afaceri de 1,8
milioane lei.

Turismul se constituie ca o ramură a economiei naționale integrată în sectorul serviciilor, dar
locul individual în analiza socio-economică se datorează în primul rând faptului că în ultima
perioadă, turismul a devenit şi un vehicul important de promovare a imaginii unei zone sau a unei
regiunii. În comuna Leordina există diferiți agenți economici10 ce sprijină acestă ramură:
✓
✓
✓
✓

Casa Monica;
Casa Simon;
Pensiunea Elisabeta;
Pensiunea Agroturistică Claudiu Marian.

Toți acești agenți economici sunt văzuți în structura economică locală ca fiind entități suport
pentru puncte turistice precum: “Peștera și Izbucul Izvorul Albastru al Izei”, “Cascada Cailor”,
lacul Vinderel (lac glaciar), „Monumentul în memoria camarazilor căzuti”, Munții Maramureșului,
și Parcul Natural Munții Maramureșului.
Promovarea turismului în zona transcarpatică se face prin proiectul denumit generic “ECOTUR”11,
ce definește un parteneriat cu autoritățile din Ucraina ce a urmărit înființarea centrelor de
informare care conțin baze de date cu zonele protejate. Aceste centre de informare au fost
amplasate în Vișeu de Sus și Leordina.
Extinderea infrastructurii de cazare este o nouă abordare ce se dorește a fi realizată de către
comună, însă nu doar în scop clasic prin ridicarea calității prezentelor pensiuni, ci prin amenajarea
unui camping de 100 de locuri12.

Sursa: PATJ Maramureș
Sursa: http://turism.gov.ro/web/autorizare-turism/
11
Sursa: http://www.strategiedezvoltaremm.cjmaramures.ro
12
Sursa: PATJ Maramureș
9

10
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3.

Infrastructură și echipare
teritorială

3.1 Amenajarea teritorială
Fondul de locuințe

Conform rezultatelor preliminare ale Recensământului General al Populaţiei şi Locuinţelor din anul
2009, în comuna Leordina au fost înregistrate 1.355 clădiri cu locuințe, tot atâtea în rândul
numărului de gospodării ale populaţiei13.
Numărul locuințelor a crescut în anul 2019, an în care s-a atins apogeul, cu 4,74% față de anul
2009, în contextul construcției de noi locuințe private.
În comuna Leordina, numărul de locuințe a continuat trendul crescător înregistrat în ultimii 10
ani. În toată perioada analizată numărul locuințelor a fluctuat cu mici diferențe față de anul
precedent; astfel, numărul locuințelor în proprietate privată a ajuns la 1.080, doar 2 din cele
1.082 fiind în proprietate publică.
Figură 10: Evoluția numărului de locuințe în comuna Leordina, în ultimii 10 ani
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Sursa: Date INS (LOC101B - Locuințe existente)

Planul Urbanistic General și Planul Urbanistic Zonal sunt într-un proces de actualizare, aceste
documente vor ajuta la o nouă abordare și vor fi folosite ca suport la formarea strategiilor de
dezvoltare pe care le va aborda comuna Leordina.

3.2 Mobilitate urbană
Infrastructura rutieră
Comuna Leordina este traversată de șoseaua județeană DN 18, păstrând caracterul unității
administrativ teritoriale drept unul de tranziție. Principalul drum rutier din comuna Leordina
rămâne DN 18, de 236 km, cu ruta Baia Mare - Sighetu Marmaţiei – Borşa – Cârlibaba – Iocobeni.
Comunele prin care trece 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

13 Sursa: INS - Recensământul populaţiei, gospodăriilor şi locuinţelor, 2011

Pagina 22

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
A COMUNEI LEORDINA PENTRU
PERIOADA 2021-2027

Suceava: Cârlibaba şi Iacobeni. 11 km din DN se regăsesc în comuna Leordina, starea drumului
fiind una bună, cu indicatoare și marcaje rutiere ce servesc siguranței circulației.
Inițial drumul principal în comuna Leordina a fost DN 18, iar în prezent lungimea tuturor străzilor
din acestă localitate (127 de străzi și drumuri) este de 47.670 m. Dintre aceștia doar 4,25%
reprezintă drumuri asfaltate, restul drumurilor prezentând numeroase gropi, având partea
carosabilă constituită din balast și argilă, necesitând diverse lucrări de modernizare. Podurile nu
asigură scurgerea apelor în condiții favorabile, însă circularea pietonilor este asigutată de trotuare.
În anul 2020 au fost reabilitați 4,5 km de drum comunal, iar necesarul de reconsolidare imediată
este de 10 km.

Transportul public de călători
Transportul auto interurban este suportat de firme autorizate de transport pe ruta Sighetu –
Marmaţiei – Vişeul de Sus până în localitatea Leordina. Nu se găsesc legături directe cu Leordina,
transportul făcându-se de către particulari, nu de adminstrația publică.
Stația aferentă plecărilor și sosirilor din Leordina este reprezentată de centrul comunei, care
funcționează după un orar diferit în funcție de legăturile realizate pe traseele accesate de către
călători. Singurul operator este Robus Euro SRL care oferă legături rutiere între marii poli de
importanță regională, Cluj Napoca, Baia Mare și Sighetul Marmației.
Prin comuna Leordina trece calea ferată cu numărul 422 Sighetu – Marmaţiei – Braşov – Bucureşti,
calea ferată este funcțională, gara aflându-se la 8 km de centrul adminstrativ.
Situația nefavorabilă a drumurilor și a străzilor deteriorate are afecțiuni pe diferite nivele
interdependente: factorul uman – siguranță, mobilitatea populației, confort; factor economic –
costuri ridicate de călătorie, transport, turism; creșterea numărului accidentelor, etc.
Astfel, creșterea deteriorării străzilor (carosabil, marcaje, semnalizare), este direct proporțională
cu reducerea șanselor de atragere a investițiilor în zonă.

3.3 Infrastructura tehnico – edilitară
Infrastructura de bază a comunei cuprinde rețele de apă, canalizare și energie electrică.
Rețeaua de distribuție a apei potabile are o lungime de 7,7 km14, cu o capacitate de 612
m3/zi15. Ultima valoare a cantității de apă potabilă distribuită consumatorilor a fost înregistrată în
anul 2017, pe toată perioada analizată, 2010-2017, valorile nu s-au modificat la niciun moment
de timp, valoarea totală a apei distribuite fiind de 20 m3 dintre care 19 m3 desevesc uzul
casnic16(95%).
Principala sursă de alimentare cu apă potabilă a populaţiei comunei sunt aducţiunile din ape de
suprafaţă.

14

Sursa: INS - GOS106B – Lung. totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile, pe județe și localități, 2019
Sursa: INS - GOS107A - Capacitatea instalațiilor de producere a apei potabile pe județe și localități, 2019
16
Sursa: INS - GOS108A - Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor, pe județe și localități, 2019
15
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La nivelul comunei Leordina s-a delurat un proiect 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 s-au urmărit următoarele obiective:
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, stația de potabilizare,
rezervoare de înmagazinare, conductă de aducțiune.
b) Înfiinţare reţea de canalizare şi staţie de epurare ape uzate în localitatea Leordina,
comuna Leordina, judeţul Maramureşș
Obiectivul investiţiei a fost asigurarea reţelei de canalizare, în vederea evacuării apelor uzate de
la locuinţe şi de la celelalte obiective din zonă. Apa uzată va fi preluată de stația de epurare din
localitatea Ruscova.
În prezent, rețeaua de canalizare este subdimensionată17.

Alimentarea cu gaze naturale
Locuitorii comunei își încălzesc gospodăriile prin folosirea cărbunilor și a lemnelor în sobe proprii
sau prin utilizarea unor echipamente electrice speciale de încălzire deoarece nu există un sistem
de distribuție a gazelor în comuna Leordina.
Ultima decizie pentru a implementa această facilitate indispensabilă în secoul XXI este aceea de
a împuternici primarul în cauză pentru a semna documentele ce urmăresc constituirea “Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Maramureș” prin HCL din 28.02.2021.

Energia electrică din comuna Leordina este asigurată cu ajutorul unei reţele de distribuţie
rurale compusă din posturi de transformare, linii de medie și joasă tensiune. Acestea sunt
racordate la liniile de medie tensiune aeriene (LEA).
Conform datelor furnizate de Recesământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, 911 locuinţe
dispun de instalaţie electrică în locuinţe din totalul numărului locuinţelor convenţionale, respectiv
89,8% din totalul gospodăriilor.
Infrastructura de transport pentru energia electrică la nivelul județului Maramureș este asigurată
de către CNTEE TRANSELECTRICA SA. Însă, se întâmpină probleme precum subdimensionarea
rețelei pe alocuri, întreruperi sau pierderi ale furnizării către consumatori.

3.4 Parcuri și zone de agrement
Standardele referitoare la suprafața aferentă spațiilor verzi prevăd obligația autorităților publice
locale de a asigura o suprafață de minim 26 m2 spații verzi / locuitor18. În categoria spațiilor verzi
se încadrează, atât spațiile verzi publice cu acces delimitat (parcuri, grădini, scuaruri, fâșii
plantate), cât și spații verzi publice de folosință specializată (ex. grădini botanice și zoologice,

17
18

Sursa: PUG Leordina
Sursa: Conform OUG 114/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului
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muzee în aer liber etc.), spații verzi pentru agrement, pentru protecția lacurilor și cursurilor de
apă, păduri de agrement, pepiniere și sere.
Comuna Leordina dispune de spații verzi, sport, agrement, protecție într-o suprafață de 0,17 ha19
corespunzător 0,06% din suprafețelor din intravilan, la care se adaugă păduri în suprafață de
0,07ha.

19

Sursa: PUG Leordina
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4.

Mediu și infrastructură de mediu

4.1 Factori și probleme de mediu
Parte integrantă a factorilor schimbărilor climatice, comunele, ca şi orașele au o contribuție
proprie la consumul de energie din întreaga lume, motiv pentru care devin și o parte esențială
pentru soluționarea acestei probleme. Starea mediului se analizează prin prisma factorilor de
mediu precum: apă, aer, sol și alți factori.

Aer
Calitatea aerului în județul Maramureş este afectată de activitatea industrială din zonă, mai ales
de cea din domeniul industriei metalurgiei neferoase (un exemplu fiind obţinerea plumbului
decuprat din zona Baia Mare).
La nivelul comunei Leordina nu se pot găsi staţii de măsurare a calităţii aerului ambiental ținând
cont și de faptul că Leordina nu este afectată în mod direct de activităţi industriale, calitatea
aerului fiind afectat în general numai de încălzirea gospodăriilor cu combustibil lemnos şi de
către traficul auto pe drumul naţional 18 care emană o mare parte din cantăţiile de oxizi de
carbon, dioxid de carbon și altele.
De asemenea, traficul auto este răspunzător indirect de cantitatea mare de pulberi în suspensie
și sedimentabile. Adeseori, mijloacele de transport ridică în aer praful de pe carosabilul
nemăturat, totodată aducând în localități pe roțile autoturismelor cantități mari de pământ de
pe câmp sau din șantiere.

Apă
Se monitorizează în județul Maramureș 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. Tomeş20.
Din punct de vedere al poluării apelor cu nitraţi din surse agricole, Ordinul nr. 1552 pentru
aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde se găsesc surse de nitraţi din cadrul activităţilor
agricole afirmă faptul că Leordina este una dintre localităţile unde se află surse de nitraţi din
surse agricole.
În vederea gestionării, monitorizării şi a scăderii nivelului de poluare s-a aprobat Planul de
acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. Calitatea apelor
din punct de vedere chimic şi ecologic s-a remarcat că starea acestora se găsește în clasele
celor de calitate bună şi moderată.

20

Sursa: Master Plan Mediu Judeţul Maramureş
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Tabel 11: Starea ecologică şi chimică a corpurilor de apă aferente râului Vişeu
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

Corpuri de apă

Sursa: Master Plan Mediu jud. Maramureş

Zona analizată este predispusă unor hazarde naturale, inundaţii, din cauza înregistrării unui
volum remarcabil de precipitații într-un interval de timp scurt. Astfel, a început ușor derularea
unui proiect, finanţat din FEDR prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, cu o valoare
de 6.686.575 RON.
Prin proiectul, „Amenajarea văilor locale în vederea prevenirii inundaţiilor din comuna Leordina,
judeţul Maramureş”, s-a dorit amenajarea principalelor văi locale din cadrul comunei Leordina
cu scopul prevenirii deselor situaţii urgente cauzate de inundaţii. Aşa cum se observa din
rapoartele centralizatoare ale ISU Maramureş, văile locale: Valea Satului, Valea Lupului şi Valea
Plaunăi au cauzat inundarea a 354 ha de terenuri agricole, dăunând semnificativ culturile
agricole aferente.

Solul
Potrivit Agenției pentru Potecția Mediului Maramureș comuna Leordina se află în raportul anual
în cadrul clusterului ce cuprinde terenuri acide.
Pe lângă totalul reprezentat de terenurile agricole de 1.739 ha, solurile acide au o suprafată
totală de 883 ha, iar acestea se află în proporție de 100% în categoria destinată solurilor
moderat acide.
Activitățile cu impact negativ pentru mediu sunt provocate de surse dispersate la nivel de
comună:

▪

unitățile de alimentație publică (barurile și magazinele mixte) produc cantități uriașe de
deșeuri (ambalaje), care nu sunt colectate separat pentru a putea fi reciclate și din
această cauză încarcă suplimentar depozitele pentru deșeuri menajere;

▪

gospodăriile populației reprezintă sursă generatoare de deșeuri menajere și mai ales
emisii de noxe aparținând sistemelor de încălzire a locuințelor (emisii de oxid de azot,
oxizi de sulf, oxizi de carbon);

▪

atelierele de tâmplărie și punctele de modificare a lemnului care generează deșeuri de
rumeguș, prin nedepozitarea potrivită pot polua solul (prin scurgeri de tanați), aerul și
apa;

▪

instalațiile de distilat alcool (cazanele de țuică) stârnesc degradări ale factorilor de mediu
(apă și sol) prin evacuarea borhotului și apei calde de la instalația de răcire;

▪

traficul rutier (mai ales cel de pe drumul județean) poluează și afectează prin generarea
noxelor ce se răspândesc în atmosferă (tolueni, xileni, oxizi de azot, oxizi de sulf,
monoxid de carbon, metan, plumb și altele) dar și prin zgomotul pe care-l produc
autovehiculele.
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4.2 Sistemul actual de gestionare a deșeurilor
În județul Maramureș, activitatea de gestionare a deșeurilor, respectiv operațiunile de colectare
și de transport centralizat sunt prezente în mediul rural într-o mică proporție. Astfel există doar 4
operatori ce își atribuie angajamentele stipulate în contract.
SC HERODOT GRUP SRL21 – asigură serviciul public de salubrizare pentru localitățile Moisei, Vișeu
de Sus, Vișeu de Jos, Sălistea de Sus, Săcel, Leordina, Rozavlea și Sighetu Marmației.
În urma raportului oferit de Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor rezultă faptul că Leordina,
UAT din zona rurală a județului Maramureș, produce 378 t/an22 în materie de deșeuri raportat la
populația din comună.

21
22

Sursa: Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor Maramureș
Sursa: Plan Județean de Gestionare a Deșeurilor Maramureș

Pagina 28

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
A COMUNEI LEORDINA PENTRU
PERIOADA 2021-2027

5.

Capitalul uman, infrastructură,
educație și sănătate
5.1 Forța de muncă, ocupare și șomaj
La nivelul comunei Leordina, în anul 2020 erau 2.366 persoane conform informațiilor oferite de
INS. Populația a scăzut în ultimii 10 ani cu 150 de persoane (aprox. 6%). Repartizarea populației
în funcție de gen este una echilibrată la nivelul anului 2020, masculin 49,41%, feminin 50,08%.
Tabel 12: Evoluția populației din comuna Leordina după domiciliu, pe sexe, în perioada 2011-2020
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total

2.516

2.494

2.479

2.460

2.451

2.440

2.451

2.418

2.388

2.366

Masculin

1.235

1.227

1.224

1.214

1.216

1.216

1.227

1.209

1.198

1.181

Feminin

1.281

1.267

1.255

1.246

1.235

1.224

1.224

1.209

1.190

1.185

Sursa: INS: POP107D - Populatia după domiciliu pe grupe de vârstă și vârste, sexe, județe și localități

Forța de muncă și structura ocupării în comuna Leordina
Din total, 1.635 (64,98%) persoane au vârsta cuprinsă între 15 și 64 ani, număr care constituie
populația activă a localității.
Tabel 13: Evoluția populației din Leordina după domiciliu, pe grupe de vârstă, în perioada 2011-2020
Vârste și grupe de
vârstă
Total
0- 4 ani
5- 9 ani
10-14 ani
15-19 ani
20-24 ani
25-29 ani
30-34 ani
35-39 ani
40-44 ani
45-49 ani
50-54 ani
55-59 ani
60-64 ani
65-69 ani
70-74 ani
75-79 ani
80-84 ani
85 ani și peste

Ani (Număr persoane)
2011
2.516
118
125
149
172
186
187
205
184
180
142
170
134
122
125
128
98
57
34

2012
2.494
108
124
145
164
184
177
219
177
191
138
166
139
128
120
122
99
54
39

2013
2.479
101
122
143
164
166
186
208
189
183
144
156
153
128
115
125
96
59
41

2014
2.460
100
118
139
150
165
181
219
186
187
151
152
164
118
110
120
101
61
38

2015
2.451
110
115
127
145
160
180
203
202
175
169
156
158
123
104
121
104
61
38

2016
2.440
113
119
116
144
147
180
192
210
180
181
142
165
117
112
110
107
66
39

2017
2.451
114
111
126
147
133
185
186
222
174
193
141
160
124
116
103
109
68
39

2018
2.418
107
107
121
148
138
162
194
204
187
186
144
154
135
118
94
111
69
39

2019
2.388
102
103
111
148
129
157
189
211
178
192
152
152
150
109
95
97
72
41

2020
2.366
99
103
108
127
143
154
172
201
194
175
169
151
149
112
94
99
72
44

Sursa: INS - POP107D - Populatia după domiciliu pe grupe de vârstă și vârste, sexe, județe și localități
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În ceea ce privește numărul mediu de salariați la nivelul localității Leordina, acesta a înregistrat o
evoluție fluctuantă în perioada 2010 – 2019, numărul mediu de salariați a crescut cu 44,55% în
2019 față de nivelul înregistrat acum 10 ani.
Figură 11: Evoluția numărului mediu al salariaților din comuna Leordina, în perioada 2010-2019
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Sursa: INS - FOM104D - Numărul mediu al salariaților pe județe și localități

Analizând comparativ populația localității Leordina pe grupe de vârstă și numărul mediu de
salariați, se remarcă ponderea de ocupare cu valori cuprinse între 6% și 9%; creșterea de până
la aproximativ 9% se datorează dezvoltării mediului de afaceri din ultimii ani.
Tabel 14: Rata ocupării în Localitatea Leordina, în perioada 2010-2019
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

101

101

102

64

104

119

116

133

146

Numărul mediu al
salariaților
15 - 64 ani

1.682

1.683

1.677

1.673

1.671

1.658

1.665

1.652

1.658

Rata de ocupare

6,00%

6,00%

6,08%

3,83%

6,22%

7,18%

6,97%

8,05%

8,81%

Sursa: INS - FOM104D - Numărul mediu al salariaților pe județe și localități

Din punctul de vedere al structurii ocupării, se observă că 3 dintre sectoarele de activitate
predominante din localitatea Leordina concentrează aproximativ 60% din salariați. Astfel, cei mai
mulți salariați se regăsesc în domeniul construcții (48%) și agricultura, silvicultura și pescuitul
(24%). De asemenea, se pot observa și alte arii de activitate, însă acestea se regăsesc într-un
procent mai mic, de 10%.

Șomajul pe plan local
Din datele furnizate de INS, în anul 2020 se înregistrează o scădere cu aproximativ 3,1 % față de
anul 2011 a numărului de șomeri înregistrați și o scădere cu 0,1 % față de anul 2019.
Tabel 15: Evoluția ponderii șomerilor înregistrați la nivelul localității Leordina, pe sexe, în perioada 20112020
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Procente
Total
6,2
5,9
3,5
5,1
5,5
5,5
5,8
6,1
3,2
3,1
Masculin
8,1
7
4,9
6,1
6,5
6,6
7,4
6,9
3,8
3,9
Feminin
4,1
4,7
2,1
4
4,3
4,3
4
5,2
2,6
2,1
Sursa: INS - SOM101F - Ponderea șomerilor înregistrați la sfârșitul lunii în totalul resurselor de muncă, pe sexe,
județe și localități
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Se observă faptul că populația masculină a fost mai afectată, iar în ultimii 10 ani numărul șomerilor
de la nivelul comunei Leordina este în scădere, ajungând la în anul 2020 la un procent de 3,1%
din totalul populației active în câmpul muncii.

5.2 Educație și infrastructură educațională existentă
Infrastructura educațională existentă
Reţeaua sistemului educaţional din comuna Leordina în anul 2019 acoperă nivelul de învățământ
preșcolar, primar și gimnazial, aceasta fiind formată dintr-o singură unitate de învățământ
funcțională, Școala Gimnazială Nr.1 Leordina. Mai există la nivel local o a doua școală, Școala
Gimnazială Nr.2, însă aceasta nu este funcțională și nu are grupe care să își desfășoare activitatea
educațională.
Unitatea de învăţământ are o bază materială, respectiv umană, care asigură în bune condiții
desfășurarea actului educațional, dar necesită diferite investiții atât în privința infrastructurii, cât
și în ceea ce privește pregătirea continuă a cadrelor didactice în vederea adaptării la cerințele
pieței, inclusiv la nivel local, prin specializările prevăzute în oferta educațională.
În cadrul unității de învățământ prezente la nivel local trebuie să se realizeze racordarea la rețeaua
de apă potabilă și canalizare.
Situația școlarizării
Populația școlară înregistrează o tendință de scădere în ultimii 10 ani, numărul de elevi din 2019
a scăzut cu 42,9% față de anul 2010, ceea ce reprezintă o micșorare cu 106 persoane.
Tabel 16: Evoluția populației școlare, pe niveluri de educație în comuna Leordina

Niveluri de instruire
Copii înscriși în grădinițe
Elevi înscriși în
învățământul primar
Elevi înscriși în
învățământul gimnazial
Total

Ani
2010

2011

2012

2013

2014

2015

76

77

50

56

51

51

-

-

-

81

78

-

-

-

83

253

256

232

220

2016

2017

2018

2019

46

37

35

33

80

77

73

69

59

78

68

60

51

51

55

207

199

183

161

155

147

UM: Număr persoane

Sursa: INS - SCL103D - Populația școlară pe niveluri de educație, județe şi localități
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Figură 12: Distribuția populației școlare, pe niveluri de educație în comuna Leordina, în anul 2019
Elevi inscrisi in
invatamantul
gimnazial
37%

Copii inscrisi in
gradinite
23%
Copii inscrisi in gradinite
Elevi inscrisi in invatamantul
primar
Elevi inscrisi in invatamantul
gimnazial

Elevi inscrisi in
invatamantul
primar
40%

Sursa: Prelucrare consultant pe baza informațiilor furnizate de INS

Din datele furnizate de INS rezultă că populația școlară la început de an școlar 2019 este formată
din 114 elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial.
Tabel 17: Nr. elevi înscriși la început de an școlar 2019 în comuna Leordina, pe niveluri de educație

Populația școlară pe niveluri de educație, în comuna Leordina
Elevi înscriși in învățământul preuniversitar
Elevi înscriși in învățământul primar
Elevi înscriși in învățământul gimnazial

Nr. persoane
114
59
55

Sursa: Prelucrare consultant pe baza datelor furnizate de INS

La nivelul anului 2019 (ultimul an pentru care sunt disponibile date INS), în comuna Leordina,
s-au înregistrat 10 absolvenți23 ai unității școlare din localitate, remarcându-se aceeași tendință
de scădere a numărului absolvenților de învățământ gimnazial.
Situația de promovare la sfârșitului anilor școlari, primită ca răspuns la adresa nr.640 înaintată
către Școală Generală nr.1 Leordina, este reprezentată în tabelele următoare:
Tabel 18: Situația de promovare la sfârșitul anului școlar, în perioada 2015-2020
An școlar
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018
2018 – 2019
2019 – 2020

Nivel de învățământ
primar
gimnazial
primar
gimnazial
primar
gimnazial
primar
gimnazial
primar
gimnazial

Promovabilitate
100%
100%
100%
92,98%
100%
90,19%
100%
92,15%
100%
94,44%

Sursa: Răspuns la adresa nr. 620 de către Scoala nr. 1 Leordina

23

Sursa: INS - SCL109D – Absolvenți pe niveluri de educație, județe și localitate
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Tabel 19: Rata abandonului școlar în perioada 2015-2020
An școlar
2015 – 2016
2016 – 2017
2017 – 2018
2018 – 2019
2019 – 2020

Număr elevi
141
125
118
113
112

Rata
1,41%
0%
0%
0%
0%

Sursa: Școala nr.1 Leordina

Personalul didactic
Proiectele educaționale pornesc de la modelele educaţiei individualizate care susţin predispoziţiile
şi potenţialul fiecărui copil. Activităţile instructiv-educative au loc pe fondul unui obiectiv
fundamental: îngrijirea fiecărui copil, preocuparea pentru adoptarea unui regim de viaţă sănătos,
pentru menţinerea unei dispoziţii şi a unui tonus pozitiv, pentru echilibru şi dezvoltare armonioasă
de la cea mai mică vârstă.
Din 2010 până în 2019, numărul personalului didactic a scăzut cu aproximativ 45%, direct
proporțional numărul de elevi înscriși în învățământ, aflat și el în scădere pe aceeași perioadă
analizată.
Tabel 20: Evoluția personalului didactic pe niveluri de educație, în comuna Leordina
Niveluri de instruire
Învățământ preșcolar
Învățământ primar
Învățământ gimnazial
Total

2010
3
22

2011
3
24

2012
3
24

2013
3
5
8
16

Ani
2014 2015
3
3
5
5
11
12
19
20

2016
3
5
9
17

2017
3
5
7
15

2018
3
5
9
17

2019
2
4
6
12

Sursa: INS - SCL104D - Personalul didactic pe niveluri de educație, județe si localități

5.3 Infrastructura socială
Aplicarea politicilor sociale la nivel local în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor
singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în
nevoie, este asigurată de Compartimentul de Asistență Socială. La nivelul comunei Leordina,
prestațiile sociale aflate în plată au următoarele destinații:

Tabel 21: Situația prestațiilor sociale aflate în plată la nivelul comunei Leordina în anul 2020
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Număr
beneficiari

Tip prestație
Beneficiari ajutor social (venitul minim garantat, conform Legii 416/2001
modificată și completată prin Legea 276/2010)
Beneficiari alocația de susținere (alocația pentru susținerea familiei, destinată
familiilor care au în creștere și îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani, conform
Legii 277/2010)
Beneficiari ajutor pentru încălzire (ajutorul pentru încălzire cu lemne, cărbuni și
combustibili petrolieri sau cu gaze naturale, conform OUG 70/2011 și HG
920/2011)

85
65
90

Sursa: UAT Leordina
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Ținând cont de distribuția populației pe categorii de vârstă, și anume faptul că populația este de
cca 2.366 de locuitori, cu precădere persoane vârstnice, serviciile publice necesare se referă la
următoarele 2 categorii de beneficiari24:
✓ servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități,
persoane aflate în situație de dependență;
✓ centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separate sau în risc de separare de părinți.

5.4 Sănătate (starea de sănătate a populației, infrastructură, resurse umane)
În ceea ce privește infrastructura de sănătate publică, în comuna Leordina există în prezent: 1
cabinet medical de familie (proprietate privată), 1 cabinet stomatologic (proprietate privată), 1
farmacie (proprietate privată). În perioada 2010-2019, se remarcă o fluctuație, dar nu
semnificativă a unitățiilor sanitare exitente în comună.
Tabel 22: Evoluția unităților sanitare, pe categorii de unități în localitatea Leordina
Categorii de
unitati
sanitare
Cabinete
medicale
familie

de

Cabinete
stomatologice
Farmacii

Forme de
proprietate

Ani
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Proprietate
publica

1

1

1

3

1

-

-

-

-

-

Proprietate
privata

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

Proprietate
1
2
2
2
2
1
privata
Proprietate
1
1
2
2
2
2
1
privata
Sursa: INS - SAN101B – Unități Sanitare pe categorii de unități, forme de proprietate, județe și
localități

Personalul medical prezent la nivelul localității în anul 2019 este format dintr-un medic de familie,
1 stomatolog, 2 farmaciști și 2 asistenți medicali. Aceste categorii au suferit în perioada 20102019 diferite fluctuații în ceea ce privește numărul de personal angrenat în desfășurarea activității
specifice.
Tabel 23: Personalul medical la nivelul localității Leordina
Categorii de
unitati
sanitare

Forme de
proprietate

Ani
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Proprietate
publică

1

1

1

3

1

-

-

-

-

-

Proprietate
privată

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

Medici

24

Sursa: Ministerul Muncii și Justiției Sociale - Harta nevoii de Servicii sociale
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Categorii de
unitati
sanitare

Forme de
proprietate

Ani
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Proprietate
publică

1

1

1

3

1

-

-

-

-

-

Proprietate
privată

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

Stomatologi

Proprietate
privată

-

-

-

-

1

2

2

2

2

1

Farmaciști

Proprietate
privată

-

-

1

-

1

2

2

2

2

2

din total
medici:
medici de
familie

Sursa: INS - SAN104B - Personalul medico-sanitar pe categorii, forme de proprietate, județe și localități

Se recomandă ca în comună să se investească în acestă ramură a serviciilor de sănătate25, prin
încurajarea înființării de cabinete medicale individuale, precum și cabinete stomatologice pentru
a spori accesibiliatea cetățeanului.

5.5 Cultură și culte
În comuna Leordina există 2 biblioteci, numărul de cititori activi în anul 2019 a crescut cu
aproximativ 1% față de anul 2011, numărul mediu al volumelor eliberate pe cititor în anul 2019
s-a micșorat cu aproximativ 12% față de anul 201126.
Figură 13: Număr cititori și volume eliberate
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Sursa: INS - ART107A, ART108A – Cititori activi și volume eliberate pe județe și localități

În comuna Leordina există 5 biserici în total, Biserica “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”,
construită din piatră, între anii 1864 și 1871, de meșteri locali, ajutați de locuitorii comunei, în
timpul păstoririi preotului Paul Orosz. În anul 1864, preotul împreună cu credincioșii au cumpărat
cu 2.000 de coroane “casa de vamă crăiască”. Aceasta a funcționat ca și casă parohială și școală
confesională până în anul 1953, când a fost naționalizată. După perioada anilor 1953-1955,
biserica a fost renovată în interior și la exterior, perioadă în care a fost înzestrată cu iconostas și

25

26

Sursa: PATJ Maramureș
Sursa: INS - date prelucrate: ART101B, ART107A, ART108A
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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 Preasfințitul Episcop Justin Sigheteanul, având ca oaspete
de onoare pe Înalt Preasfințitul Iosif Pop.
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 înhumați 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.

5.6 Infrastructura de agrement. Tineret și sport
În comuna Leordina infrastructura pentru activități sportive este insuficient dezvoltată. Media
județeană arată 863 de elevi/sală de sport27, însă Leodina se încadreză în categoria UAT-urilor
din județ ce nu au parte de o sală de sport ce are un scop recreativ pentru localnici.

27

Sursa: http://www.strategiedezvoltaremm.cjmaramures.ro/

Pagina 36

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
A COMUNEI LEORDINA PENTRU
PERIOADA 2021-2027

6.

Capacitate administrativă și
mediul asociativ
6.1 Capacitate administrativă
Relația dintre administrația publică și cetățeni a fost întotdeauna una destul de
controversată, fiecare parte având așteptări care nu au fost întotdeauna satisfăcute de cealaltă
parte. Dacă așteptările cetățenilor sunt legate de transparență și de eficiența serviciilor publice,
așteptările aparatului administrativ sunt legate de implicare activă a cetățenilor în viața
comunității. Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică, fiind șeful administrației publice
locale și al aparatului propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale, pe care
îl conduce și îl controlează. Primarul răspunde de buna funcționare a administrației publice locale,
în condițiile legii, reprezintă comuna în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau
juridice române sau străine, precum și în justiție, cu respectarea prevederilor în vigoare.
Principalele atribuții ale primarului, viceprimarului și secretarului sunt prezentate în art. 155 din
Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
Figură 14: Organigrama comunei Leordina

Sursa: https://primaria-leordina.ro/
Din structura de mai sus se poate observa că Aparatul de Specialitate al Primarului este bine
structurat şi defalcat în compartimente şi responsabilități, din care face parte inclusiv
compartiment cu atribuții specifice pentru implementarea și managementul proiectelor cu
finanțare nerambursabilă/europeană, având astfel personal instruit pe teme legate de finanțări
europene și fonduri structurale, în vederea coordonării proiectelor alături de consultanți externi.
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Comuna Leordina dispune de pagină web proprie prin intermediul căreia se oferă un set de
informații utile cetățenilor.

6.2 Mediul asociativ
În Registrul Asociațiilor și Fundațiilor figurează ca fiind înregistrate în comuna Leordina, cu statut
activ, 3 asociații. Organizațiile societății civile au un rol important în viața socială a comunei, prin
proiectele pe care le derulează în vederea susținerii comunității locale.
Parteneriatele regionale sunt create cu scopul de a rezolva probleme sau pentru a dezvolta
proiecte care acoperă o regiune mai largă, inclusiv comuna Leordina (GAL Munții Maramureșului).
Asociația GAL Munții Maramureșului este alcătuit prin parteneriatul dintre comunele Rona
de Sus, Bistra, Poienile de Sub Munte, Repedea, Ruscova, Leordina, Petrova și Rona de Jos.
Asociația fermierilor din Leordina are ca scop sprijinirea fermierilor într-un cadru competent
ce are ca interes apărarea intereselor în raport cu terții, inclusiv sprjinirea acestora în aspecte
adminstrative legate de accesarea fondurilor europene. Alt rol important este acela de a depune
ducumentele către Agenția de Plăți și Intervenție pentru obținerea sprijinului în agricultură.
Codrișorul are a scop îmbunătățirea interconectivității dintre toate organizațiile, persoane fizice,
persoane juridice și instituții din România și străinătate în contextul derulării, stabilirii relațiilor și
schimbului de informații pentru domenii de activitate precum: cultură, educație, social și
învățământ.
În cadrul comunei există organizații non-profit (ONG-uri) precum: Asociația crescătorilor de
animale Codrișorul Leordina și Ascociația Fermierilor din Leordina.

6.3 Experiența locală privind proiectele cu finanțare nerambursabilă
În ceea ce privește proiectele cu finanțare nerambursabilă, investițiile publice derulate de
comuna Leordina au vizat modernizarea infrastructurii de bază (alimentare cu apă, drumuri) și
modernizarea infrastructurii:
Tabel 24: Proiectele derulate de comuna Leordina cu finanțare nerambursabilă în perioada 2014 – 2020

Nr.
crt.

Denumire obiectiv investitii

1

Modernizare drumuri comunale străzi rurale ulite

2

Extindere reţea de distribuţie a apei potabile şi a celei
de canalizare menajeră

3

Școala nr.1 Corp B pentru comuna Leordina

4

Realizare de podeţe noi pe văi

5

Proiect integrat de investiții:
Înființare sistem de alimentare cu apă, rețea de
canalizare și stație de epurare ape uzate, înființare
centru social pentru persoane în vârstă și dotarea
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de stat (lei)
finanțare
839.504

PNDR 20142020

7.912.014,47

PNDL

2.276.226

PNDL

899.155

PNDL

2.843.441

AFIR
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Nr.
crt.

6
7

8

9

Alocații de la bugetul Sursa de
de stat (lei)
finanțare

Denumire obiectiv investitii
acestuia, dotare camin cultural – ansamblu folcloric în
comuna Leordina
Centru local de informare turistică în Comuna Leordina
și proximități (BISTRA, PETROVA, RUSCOVA, REPEDEA
SI POIENILE DE SUB MUNTE); Dezvoltare și marketing
turistic
Amenajarea văilor locale în vederea prevenirii
inundaţiilor din comună
Imbunatatirea serviciilor de baza in comuna:
Investiția 1: “Înființare spațiu public de recreere în
comuna Leordina, Județul Maramureș”,
Investiția 2: “Dotarea serviciului voluntar pentru situații
de urgență în comuna Leordina”
ECONET – rețea de dezvoltare economică a zonelor
defavorizate din regiunea transfrontalieră

-

FEADR

-

AFIR

75.276

GAL

-

-

Sursa: Listă publice de proiecte finanțate
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Analiza SWOT
Puncte tari
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Puncte slabe

Amplasarea comunei în imediata
apropiere a diferitelor puncte turistice
din zonă;
Infrastructură importantă de drumuri;
Acces la drumul național 18;
Infrastructură tehnico – edilitară
dezvoltată (rețea electrică, apă și
canalizare);
Reţea locală de drumuri reabilitate;
Realizare a numeroase demersuri
pentru
dezvoltarea
infrastructurii
rutiere, extinderea rețelelor de apă și
canalizare;
Mediul asociativ bine dezvoltat cu grad
ridicat de implicare venit din rândul
cetățeanului.
Apropierea de zona transfrontalieră
(Ucraina);
Existența unei infrastructuri și a unor
demersuri anterioare de îmbunătățire
a turismului în zonă.
Scăderea ratei șomajului

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Probleme privind gradul ridicat de
sărăcie pentru o parte a populaţiei;
Populația în scădere;
Îmbătrânirea populației
Lipsa reţelei de gaze naturale;
Numărul de elevi și profesori din
sistemului de educație într-o continuă
scădere;
Lipsa unui sistem de colectare
selectivă a deşeurilor;
Grad ridicat de îmbătrânire a
populației;
Depozitarea necontrolată a deşeurilor
menajere, pe terenuri private şi pe
terenuri aflate în administrarea UAT;
Probleme legate de poluarea generată
de gropile de gunoi;
Educaţie,
cultură
civică
slab
dezvoltate, grad redus de participare
civică;
Infrastructură de petrecere a timpului
liber insuficient dezvoltată;
Lipsa unor servicii medicale adecvate;
Infrastructura
şcolară
insuficient
dezvoltată (nevoi modernizare);
Suprafețe reduse de spații verzi
amenajate;
Utilizarea pe o scară relativ mică a
tehnologiilor avansate;
Servicii publice insuficient dezvoltate;
Insuficiență accesare a surselor de
finanțare disponibile;
Educație deficitară a cetățenilor în
ceea ce privește aplicarea măsurilor
de protecție a mediului;
Lipsă sistem de monitorizarea a
traficului și a unui sistem de
supraveghere video pentru asigurarea
siguranței locuitorilor.
creșterea
deteriorării
străzilor
generează reducerea șanselor de
atragere a investițiilor în zonă
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Oportunități
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Amenințări

Disponibilitatea forţei de muncă pentru
recalificare şi dezvoltarea abilităţilor;
Creşterea interesului pentru turismul
local;
Posibilitatea atragerii de investiții în
domeniul transporturilor și logisticii;
Potențial
de
diversificare
sau
dezvoltare a formelor de turism
prezente pe plan local;
Posibilitatea dezvoltării unui sistem
electronic
de
management
al
documentelor pentru o mai bună
organizare şi comunicare internă,
precedat de pregătirea în domeniul
utilizării noilor tehnologii;
Oportunități de finanțare prin fonduri
structurale nerambursabile, dar și alte
surse;
Potenţial mare de dezvoltare a
sectorului serviciilor ce vizează
protecţia mediului;
Posibilitatea dezvoltării pieţei de
reciclare a deşeurilor, a materiei prime
rezultate din procesarea deşeurilor;
Potențialul de dezvoltare a sectorului
de activitate ce visează agricultura,
silivicultura și pescuitul;
Modernizarea serviciilor publice și a
infrastructurii de afaceri în regiune ar
putea conduce la creșterea gradului de
atractivitate al investitorilor pentru
comuna Leordina.
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•

•
•

•
•

Degradarea ambientului şi creşterea
poluării
(creşterea
continuă
a
numărului de autoturisme ca una din
sursele principale de poluare a
aerului);
Creşterea costurilor serviciilor publice
pentru cetăţeni şi utilizatori;
Riscul necorelării dintre programele de
dezvoltare a infrastructurii şi nevoile
de echipare a zonelor cu potenţial de
dezvoltare a IMM-urilor;
Actuala criză economică și pandemia
generată de covid-19;
Legislație instabilă.
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Strategia de dezvoltare durabilă a
comunei Leordina pentru
perioada 2021 - 2027
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7.

Concluziile analizei situației existente

Profilul comunei Leordina
Comuna Leordina este amplasată în imediata apropiere a orașului Vișeul de Sus (20 km) și a
municipiului Sighetul Marmației (42 km), evidenținându-se zona trasfrontalieră - granița cu
Ucraina.
În ultimii 10 ani, comuna a înregistrat o scădere a populației, ca urmare a fenomenului de migrație
internă din rural în urban.
Comuna Leordina a înregistrat în ultimii 5 ani un spor natural negativ. La acest aspect a contribuit
atât mutarea populaţiei tinere din spaţiul rural la oraș, cât și eforturile de eliminare a aspectului
de sărăcie, dorinţa de schimbare privind raportul dintre viaţa privată şi viaţa profesională.

Profilul economic
Principalele domenii economice prezente în comuna Leordina, din punctul de vedere al cifrei de
afaceri generate, sunt construcții (48%) și agricultura, silvicultura și pescuitul (24%). De
asemenea, se pot observa și alte arii de activitate, însă acestea se regăsesc într-un procent mai
mic, de 10%.
Între activitățile care concentrează cel mai mare număr de angajați în comuna Leordina, pe lângă
activitatea de agricultură, silvicultură și pescuit (22%), industria prelucrătoare (23%) și construcții
(16%), se remarcă serviciile din hoteluri și restaurante (13%).
Un sector cu potențial ridicat de dezvoltare și care ar putea profita de amplasamentul comunei
este cel al turismului.

Infrastructură și echipare teritorială
Numărul de locuințe a continuat traiectoria crescătoare înregistrată în ultimii 10 ani. După o
scădere în anul 2016 cu aproximativ 4,7% față de anul 2010, a urmat o stagnare a numărului
locuințelor în proprietate privată, pentru ca în final (anul 2019) să se ajungă la un număr de 1.082
de locuințe.
Comuna Leordina este străbătută de DN 18, de la Vest la Est, pe o distanță de 11 km. Drumul se
încadrează într-o categorie cu pericol scăzut de incidente datorită stării bune a acestuia și
siguranței rutiere pe care o oferă.
Infrastructura tehnico-utilitară în Leordina este alcătuită din rețeaua de apă, canalizare și energie
electrică. O necesitate o reprezintă implementarea rețelei de gaze naturale și de electricitate,
indispensabilă zilelor noastre.
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Mediu și infrastructură de mediu
În localitatea Leordina este prezent fenomenul de poluare a atmosferei. Aceasta este cauzată de
lucrările de construire şi a motoarelor cu ardere internă ale automobilelor, ceea ce determină
ridicarea concentrației de noxe în aer. Acestea conduc la poluarea atmosferei cu monoxid de
carbon, hidrocarburi, plumb şi pulberi.
Poluarea menajeră, 378t/an, contribuie într-o proporție ridicată din totalul surselor de poluare,
fiind urmată îndeaproape de cea provocată de mijloacele de transport şi cea rezultată din
utilizarea combustibililor fosili pentru încălzirea locuințelor (CO2).
Poluarea solului este influenţată în special de: depuneri uscate şi umede din atmosferă;
depozitarea neadecvată de deşeuri şi reziduuri menajere şi industriale pe terenuri neamenajate
corespunzător; chimizarea unor terenuri şi culturi agricole. La nivelul comunei Leordina nu au fost
identificate zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi aferente râului care strabate localitatea.

Capital uman, infrastructură socială, educație și sănătate
Ponderea șomerilor înregistrați în anul 2020 la nivelul comunei Leordina este în scădere cu
aproximativ 3,1% față de anul 2011. Se observă faptul că populația masculină fost ușor mai
afectată în ultimii 10 ani.
Reţeaua sistemului educaţional din comuna Leordina în anul 2019 acoperă nivelul de învățământ
preșcolar, primar și gimnazial.
Populația școlară înregistrează o tendință de scădere în ultimii 10 ani, numărul de elevi din 2019
micșorându-se cu 42,9% față de anul 2010, ceea ce reprezintă o diminuare a efectivului școlar
cu 106 persoane, fapt care determină existența unui trend similar în cazul numărului de cadre
didactice.
În ceea ce privește infrastructura de sănătate publică, în comuna Leordina există: 1 cabinet
medical de familie (proprietate privată), 1 cabinet stomatologic (proprietate privată), 2 farmacii
(proprietate privată). Personalul medical prezent la nivelul localității, în anul 2019, este format
dintr-un medic de familie, 1 medic stomatolog și 2 farmaciști. Cu toate acestea, serviciile de
sănătate nu suficiente pentru a acoperi nevoia de servicii medicale necesare locuitorilor comunei.
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8. Analiza de impact a măsurilor
întreprinse în perioada 2014 - 2020

Evaluarea strategiei de dezvoltare locală aplicată de comuna Leordina în perioada 2014 – 2020
este necesară pentru identificarea și analiza rezultatelor, efectelor, mecanismelor implementării
și formularea de recomandări și lecții învățate.
Obiectivul general vizat pentru orizontul de timp 2014 – 2020 a fost: dezvoltarea economică și
socială durabilă a comunei Leordina, care să ducă pe termen lung la creșterea calității vieții
locuitorilor comunei și transformarea într-un centru comercial și rezidențial cu impact regional
incluzând 3 (trei) obiective strategice, unul din obiectivele strategice (creșterea competitivității)
având corelate 14 domenii strategice de intervenție:

Figură 15: Domenii de intervenție și obiective strategice stabilite pentru perioada 2014 - 2020

Obiective
strategice

1. Dezvoltarea și
modernizarea
infrastructurii
locale pentru
creșterea
confortului locuirii

Domeniu
strategic de
intervenție
1.1.1
Infrastructură
rutieră

Obiectiv strategic
1.1.1.1 Modernizarea și reabilitarea rețelei de drumuri
de interes local (comunale, străzi interioare /ulițelor,
etc)
1.1.1.2 Reabilitare drumurilor de acces la structura
agricolă și forestieră
1.1.1.3 Amenajarea de rigole, pavaje și trotuare
pietonale de-a lungul căilor de acces
1.1.1.4 Amenajare podețe și văi

1.1.2
Infrastructură
tehnico-utilitară

1.1.2.1 Extinderea rețelei de alimentare cu apă
potabilă în comuna Leordina
1.1.2.2 Extinderea sistemului de canalizare în comuna
Leordina
1.1.2.3 Actualizare PUG, elaborare PUZ și PUD pentru
lucrări de interes public

1.1.3 Mediul
înconjurător

1.1.3.1 Ecologizarea comunei si a împrejurimilor
1.1.3.2 Gestiunea eficientă a deșeurilor menajere
1.1.3.3 Program de educație a cetățenilor pentru
protecția mediului
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1.2.1 Educație

1.2.1.1 Înființarea unui centru de tip after-school
1.2.1.2 Înființare și dotare unități de învățământ
1.2.1.3 Lucrări de modernizare/ reabilitare și dotare
unități de învățământ existente
1.2.1.4 Amenajare parcuri/ spații verzi și locuri de
joacă pentru copii

1.2.2 Sport

1.2.2.1 Construire sală de sport în comuna Leordina
1.2.2.2 Organizarea unor competiții sportive de
interes local pentru încurajarea practicării activităților
sportive

1.3.1 Piața
muncii

1.3.1.1 Susținerea unor programe de calificare și
recalificare pentru integrarea pe piata muncii a
șomerilor

1.3.2 Sistemul
medical

1.3.2.1 Sprijinirea dezvoltării si diversificării serviciilor
medicale în comună
1.3.2.2 Încurajarea și sprijinirea accesării fondurilor
nerambursabile pentru inițiativele private în domeniul
medical pentru creșterea calității serviciilor în mediul
rural
1.3.2.3 Implicarea cadrelor medicale în organizarea și
sustinerea unor activități de educație sanitară a
populației

1.3.3 Cultură

1.3.3.1 Sprijinirea organizării de activități culturale
prin care sunt prezentate obiceiurile locale și portul
popular (festivaluri populare, ziua comunei,etc)
1.3.3.2 Susținerea și promovarea tinerelor talente în
arta și meșteșugurilor populare tradiționale
1.3.3.3 Reabilitarea și dotarea Căminului Cultural

2. Creșterea
competitivității
economice prin
stimularea
investițiilor și
valorificarea
potențialului
turistic

2.1.1 Industria
agricolă

2.1.1.1 Sprijinirea persoanelor care practică
agricultura de subzistență pentru a se asocia în grupuri
de producători
2.1.1.2 Amenajarea de piețe și târguri destinate
vânzării produselor (între Leordina și Ruscova)
2.1.1.3 Sprijin pentru înfiinţarea unui Centru de
colectare, procesare şi ambalare fructe de pădure
2.1.1.4 Dezvoltarea competențelor antreprenoriale
ale tinerilor care vor să-și deschidă o afacere în
comună
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2.1.1.5 Sprijinirea investițiilor în agroturism
2.1.1.6 Sprijinirea investitorilor care crează noi
facilități de producție și crează noi locuri de muncă
2.1.1.7 Crearea unui centru de valorificare a
resurselor agroalimentare autohtone
2.1.1.8 Sprijinirea inițiativelor de conversie ecologică
a suprafețelor de teren (de ex a pășunilor și fânețelor)
2.1.1.9 Inventarierea si intabularea terenurilor
2.1.2 Industria
prelucrătoare

2.1.2.1 Sprijinirea activității de prelucrare industrială
și tradiţională a lemnului prin înființarea unei asociații
meșteșugărești
2.1.2.2 Organizarea de programe de educare/
campanii privind conservarea și protejarea capitalului
silvic al comunei

2.2.1 Turism

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.
2.2.1.2 Program elaborare materiale informative
(broşuri, pliante, hărţi) distribuite gratuit în centrele de
cazare şi informare
2.2.1.3 Sprijin pentru formarea forţei de muncă locale
în domeniul serviciilor turistice
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)
2.2.1.5 Sprijinirea inițiativelor
infrastructurii de cazare

de

extindere

a

2.2.1.6 Realizarea unei strategii de marketing local
3.Creșterea
calității serviciilor
publice și
dezvoltarea
capacității
administrative

3.1.1 Digitalizare
și modernizare

3.1.1.1 Implementare sistem informatic integrat
pentru arhivare, management şi monitorizare a
activităţii administraţiei publice locale
3.1.1.2 Achiziţionare echipamente și infrastructură IT
3.1.1.3 Promovarea transparenței administrației prin
actualizarea permanentă a informațiilor paginii oficiale
web a primariei
3.1.1.4 Reabilitare sediu primarie
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3.2.1
Specializare
capital uman
administrativ

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
3.2.1.2 Organizarea de schimburi de experienţă cu
autorităţi locale din România sau Uniunea Europeană

3.3.1 Eficietizare
procese
administrative

3.3.1.1 Elaborarea de proiecte investiționale comune
în parteneriat cu alte administrații publice în vederea
dezvoltării durabile a zonei
3.3.1.2 Organizarea de consultări publice periodice
între autorităţiile locale, cetățeni și mediul de afaceri
3.3.1.3 Înființare ghișeu unic pentru cetățeni și agenți
economici

Evaluarea rezultatelor strategiei este utilă pentru furnizarea dovezilor şi informațiilor cu caracter
strategic referitor la obiectivele stinse prin implementarea strategiei urmărite în perioada 2014 –
2020, în vederea îmbunătățirii strategiei pentru perioada 2021 – 2027.
În ceea ce privește relevanța strategiei anterioare, se poate aprecia că logica de intervenție a
strategiei la nivelul comunei Leordina a fost relevantă față de nevoile identificate la nivelul
comunei. Totuși, strategia anterioară a fost deficitară în ceea ce privește definirea indicatorilor de
realizare adecvați pentru a putea oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute în raport cu
rezultatele așteptate.
În privința proiectelor propuse, s-au implementat aproximativ 20% din inițiativele propuse, o
mare parte a celor rămase fiind în continuare necesare.
Concluzionând analiza situației existente și celelalte cadre argumentative, se apreciază
necesitatea stabilirii unor obiective strategice, obiective ce vor fi raportate în primul rând la
așteptările comunității și vor concretiza modalitățile de realizare a scopului de dezvoltare locală a
comunei, exprimat în „viziunea de dezvoltare locală a comunității” Leordina.
Fiecare obiectiv strategic poate fi realizat prin proiecte, măsuri și intervenții specifice, grupate în
axe prioritare, de a căror prioritizare, planificare și mod de concretizare, depinde implementarea
în condiții optime a strategiei de dezvoltare locală și implicit atingerea obiectivelor propuse.
Comuna Leordina este cuprinsă în axa de dezvoltare a așezărilor în vederea îmbunătățirii esteticii
și funcțiilor, mai exact axa de rangul III – axa Văii Ruscova, Leordina și Poienile de sub Munte.
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9.

Contextul sectorial, regional,
național și european

Obiectivul Strategiei Europa 2020 a fost acela de a se asigura că redresarea economică
a Uniunii Europene (UE) în urma crizei economice și financiare este susținută de o serie de reforme
în vederea punerii unor baze solide pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă până
în 2020.
Pentru realizarea acestei ambiții, UE și-a stabilit 5 mari obiective de atins până în 2020
cel târziu, obiective susținute de 7 inițiative emblematice la nivel european și în țările UE:

Uniunea inovării, Tineretul în mișcare, agenda digitală pentru Europa, o Europă eficientă din
punctul de vedere al utilizării resurselor, o politică industrială adaptată erei globalizării, strategia
pentru noi competențe și noi locuri de muncă și Platforma europeană de combatere a sărăciei.
În cadrul următorului buget pe termen lung al UE pentru 2021-2027, Politica de
Coeziune a Uniunii Europene, principala politică de investiții a UE propune 5 obiective /
priorități investiționale:
•

O Europă mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și
inteligente

•

O Europă mai verde, cu emisii scăzute de carbon, în tranziție spre o economie fără emisii și
rezilientă, prin promovarea tranziției către o energie nepoluantă și justă, a investițiilor verzi și
albastre, a economiei circulare, a reducerii impactului asupra schimbărilor climatice și a adaptării
la schimbările climatice și a prevenirii și gestionării riscurilor

•

O Europă mai conectată, prin dezvoltarea mobilității și a conectivității TIC regionale

•

O Europă mai socială și mai incluzivă, prin implementarea Pilonului european al drepturilor
sociale

•

O Europă mai apropiată de cetățenii săi, prin promovarea dezvoltării durabile și integrate a
tuturor tipurilor de teritorii și a inițiativelor locale.
În cadrul procesului de programare, fiecare țară își va stabili obiective proprii și priorități
naționale sub forma programelor de finanțare gestionate de autoritățile de management aferente,
care vor finanța proiecte de investiții a căror implementare va conduce la atingerea obiectivelor
specifice stabilite.
În conformitate cu Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021 –
2027 , prioritățile investitiționale trasate de Uniunea Europeană, vor fi implementate cu ajutorul
următoarelor programe operaționale:
28

28

Sursa: https://mfe.gov.ro/minister/perioade-de-programare/perioada-2021-2027/

Pagina 49

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ
A COMUNEI LEORDINA PENTRU
PERIOADA 2021-2027
Tabel 25: Corelarea obiectivelor de politică europeană cu programele operaționale implementate pe plan
național
Obiectiv european
Obiectivul de Politică 1 - O Europă mai
inteligentă și mai competitivă

Program operațional
Programul Operațional Creștere Inteligentă,
Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF)
Programul Operațional Sănătate (POS)
Programe Operaţionale Regionale – implementate la
nivel de regiune (8 POR)

Obiectivul de Politică 2 - O Europă mai

Programul Operațional Dezvoltare Durabilă (PODD)
Programul Operațional Transport (POT)

ecologică

Programe Operaţionale Regionale – implementate la
nivel de regiune (8 POR)
Programul Acvacultura și Pescuit (PAP)
Obiectivul de Politică 3 - O Europă mai

Programul Operațional Transport (POT)
Programe Operaţionale Regionale – implementate la

conectată

nivel de regiune (8 POR)
Obiectivul de Politica 4 – O Europă mai

Programul Operațional Educație și Ocupare (POEO)
Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială

socială și mai incluzivă

(POIDS)
Programul Operațional Sănătate (POS)
Programe Operaţionale Regionale – implementate la
nivel de regiune (8 POR)
Obiectivul de Politica 5 – O Europă mai

Programe Operaţionale Regionale – implementate la
nivel de regiune (8 POR)

aproape de Cetățeni

Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială
(POIDS)
Programul Acvacultura și Pescuit (PAP)
Obiectivul aferent Tranziției Echitabile

Programul Operațional pentru Tranziție Justă (POTJ)

Sursa: Acordul de parteneriat pentru perioada de programare 2021 – 2027

La nivel național, România a realizat primele analize pe baza Raportului de Țară 2019
– Anexa D: Orientări în materie de investiții privind finanțarea politicii de coeziune în perioada
2021-2027, pe marginea cărora au fost trasate și prioritățile naționale pentru finanțarea din
Fondurile Europene post 2020.
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Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 203029 include 17
obiective de dezvoltare durabilă, cu ținte clare pentru 2030:

Tabel 26: Obiectivele de dezvoltare durabilă

Sursa: Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

La nivel regional, ADR NORD-VEST a demarat procesul de elaborare a Programului
Operațional Regional 2021-202730, în prezent fiind elaborată versiunea draft 1 din
30.09.2020.
Programul Operațional Regional pentru Regiunea Nord Vest 2021-2027 își propune să
asigure continuitatea viziunii strategice privind dezvoltarea durabilă și echilibrată a regiunii din
perioada 2014-2020, având la bază direcțiile, acțiunile și prioritățile Strategiei pentru dezvoltarea
regiunii Vest 2021-2027 și cele ale Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Vest 20212027 (RIS3), inclusiv recomandările Comisiei Europene formulate în Raportul de țară din 2019
privind România.
Obiectivul strategic general al Programului Operațional Regional pentru perioada 20212027 este creșterea competitivității economice regionale și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale

comunităților locale din regiune prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii și
a serviciilor publice, astfel încât acestea să fie capabile să gestioneze în mod eficient resursele,
să valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.
Provocările identificate la nivelul regiunii și modalitatea de rezolvare transpusă prin
propunerea obiectivelor strategice sprecifice sunt sintetizate în continuare:

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030 a fost adoptată de Guvernul României
în ședința din 9 noiembrie 2018, prin HG nr. 877/2018
30
https://nord-vest.ro/por-2021-2027/
29
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Provocare identificată

Priorități strategice specifice

Slaba utilizare a potențialului inovativ în
industriile avansate, respectiv impactul
economic redus al activității științifice.

Prioritate 1. Transformarea regiunii într-un ”hub de
inovare”
Prioritate 2. O regiune cu companii dinamice și
competitive
Prioritate 3. O regiune pregătită pentru era
digitalizării

Rată scăzută de reciclare a deșeurilor
municipale și rate ridicate de depozitare a
deșeurilor; Situri poluate contaminate -41%
din RO; Consum ridicat de energie in clădiri
publice și rezidențiale; Epurare apă
insuficientă; Rețele apă - canal subdezvoltate/sub-dimensionate în ZUF-uri;
54% din populație conectată la sistem
public de canalizare; 72% din populație
deservită de sistem public alimentare cu apă

Prioritate
1.
Extinderea
infrastructurii de mediu

și

modernizarea

Conexiuni parțiale la TEN–T centrală;
Inexistența unui sistem de transport public
intra-regional;
Accesibilitate
scăzută
Aeroport Internațional Timișoara; Transport
multimodal nevalorificat.

Prioritate
1.
Continuarea
investițiilor
infrastructura aferentă rețelelor TEN-T

Prioritate
2.
Protejarea
și
conservarea
biodiversității regionale și decontaminarea siturilor
poluate
Prioritate 3. Îmbunătățirea eficienței energetice și
a energiei din surse regenerabile
Prioritate 4. Promovarea adaptării la schimbările
climatice, a prevenirii riscurilor și a rezilienței la
dezastre
la

Prioritate 2. Dezvoltarea infrastructurilor de
transport cu rol de artere suport pentru rețelele
TEN-T
Prioritate 3. Dezvoltarea infrastructurii digitale

Decalaje importante față de indicatorii
europeni in educație; Infrastructura ante și
preșcolară slab dezvoltată; Supraaglomerare
școli în mediul urban; Îmbătrânirea
populației și creșterea incidenței bolilor;
Sistem medical regional cu performanțe
modeste; Rețeaua medicală fragmentată,
concentrată în marile orașe; Medicina
preventivă și personalizată
și de
ambulatoriu subutilizate/ în stadiu incipient;
Ponderi ridicate ale populației aflate în
situație de risc; Infrastructura socială cu
decalaje între urban și rural.

Prioritate 1. Acces egal la o educație modernă,
conectată la tendințele pieței muncii

Regiunea nu este consacrată ca destinație
turistică importantă; Caracter cosmopolit și
multiculturalism, caracteristici insuficient
exploatate
și
valorificate;
Patrimoniu
cultural și natural divers și bogat, insuficient
valorificat; Flux turistic modest: 8% din
totalul de turiști, 8,5% din total de înnoptări,
durată mică sejur: 2,3 zile; Identitatea
multor localități din regiune este pe cale de

Prioritate 1: Crearea unui brand turistic regional
prin promovarea potențialului endogen

Prioritate 2. Acces incluziv la servicii medicale
performante și inovative, orientate către pacient
Prioritate 3.Asigurarea unor servicii sociale
echitabile, limitarea excluziunii sociale și riscului de
sărăcie
Prioritate 4. Creșterea ocupării forței de muncă și
asigurarea incluziunii pe piața muncii

Prioritate 2: Valorificarea patrimoniului cultural
Prioritate 3: Promovarea culturii în regiune
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Provocare identificată

Priorități strategice specifice

a fi pierdută; Deficit de facilități culturale
amenajate în scopul petrecerii timpului liber.
Predominanța orașelor mici, cu tendințe de
ruralizare, sub 20.000 locuitori; Decalaje
mari de dezvoltare între cele 4 municipii
reședință; Zone urbane funcționale slab
conectate cu centrul urban; Poluarea zonelor
urbane ca urmare a planificării deficitare a
mobilității
urbane
în
favoarea
autoturismelor; Cotă de piață scăzută a
mijloacelor de transport ecologice; Spații
publice urbane nevalorificate, care afectează
estetica urbană, mediul și calitatea vieții;
Distribuția spațială inegală a spațiilor verzi
în orașe.

Prioritate 1. Mobilitate urbană durabilă

Disparități de dezvoltare între satele din
zonele joase și cele montane; Fenomen de
scădere a populației și îmbătrânire;
Agricultura nu este utilizată la potențialul
real; Diversitate economică, inovație și
investiții modeste; Infrastructură și servicii
publice insuficient dezvoltate; Valorificare
insuficientă a potențialului și specificului
local.

Prioritate 1: Dezvoltarea sustenabilă și inteligentă
a spațiului rural

Prioritate 2. Orașele Regiunii Vest – orașe smart
Prioritate 3. Regenerare urbană

La nivel județean, Strategia de dezvoltare a județului Maramureș pentru perioada 2014-2020
și-a propus o viziune strategică prin care județul să devină un pol de specializare funcțională și
inteligentă, susținut de o comunitate dinamică, cu un nivel de trai sustenabil și ridicat, o destinație
atractivă în peisajul multicultural european. Strategia de dezvoltare a județului Maramureș pentru
perioada 2021 – 2027 va fi elaborată în perioada imediat următoare.

Notă: Având în vedere că în perioada curentă sunt în curs de elaborare sau de aprobare o serie
de strategii sectoriale sau regionale, se recomandă actualizarea semestrială a Strategiei de
dezvoltare locală a Comunei Leordina, pentru asigurarea intercorelării cu noile strategii.
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10.

Conceptul de dezvoltare strategică

10.1 Viziunea strategică de dezvoltare pentru 2027
Planificarea strategică este un instrument de management utilizat în cadrul administrației
publice care are ca scop direcționarea resurselor disponibile sau preconizate a fi disponibile la
nivelul unei instituții publice, în vederea atingerii unor obiective strategice măsurabile, respectiv
a unor rezultate specifice. În cazul administrației publice locale de tipul unei primării, acest
instrument contribuie totodată la fundamentarea inițiativelor acesteia.
În acest demers, principalul scop al activității de dezvoltare a strategiei a fost de a
identifica și stabili o orientare practică a activităților și inițiativelor viitoare ale administrației
publice locale (Primărie), în sensul atingerii unui nivel de dezvoltarea socio-economică sustenabilă
a comunității comunei, corespunzătoare tendințelor și situației actuale.
Principalul produs al unui proces de planificare strategică este reprezentat, în acest caz,
de strategia de dezvoltare a comunei. Strategia are ca principal reper un concept strategic care
constă într-o înlănțuire logică a inițiativelor primăriei, conform obiectivelor propuse. De menționat
este faptul că, pentru a avea succes, aceste obiective ar putea fi urmărite și de alți actori de la
nivelul comunei cum ar fi, agenții economici, alte instituții publice, mediul asociativ sau chiar
cetățenii, prin efortul lor particular.
Conceptul strategic al comunei Leordina are patru niveluri de generalitate:

Un prim nivel este reprezentat de obiectivul general al strategiei. Aceasta corespunde
unei viziuni care are rolul unui reper pentru orientarea efortului de atingere a obiectivelor
strategice, respectiv a intervențiilor sau măsurilor corespunzătoare inițiate.

Al doilea nivel este reprezentat de direcții de dezvoltare și obiectivele comune de
dezvoltare. Acestea sunt modalități de operaționalizare a viziunii strategice, prin identificarea
acelor domenii sau arii de acțiune în care vor fi derulate intervențiile și măsurile prevăzute în
strategie. În cazul unei comune, aceste direcții de dezvoltare, cu obiectivele strategice și
obiectivele comune de dezvoltare asociate, au un caracter mai concret decât în cazul altor tipuri
de localități cu o structură socioeconomică mai complexă (orașe, municipii, județe). Atingerea
acestora presupune, la rândul lor, obținerea unor rezultate al căror impact este important pentru
îndeplinirea obiectivelor strategice, direcțiilor de dezvoltare, respectiv viziunii de dezvoltare a
comunei.
Al treilea nivel este cel al intervențiilor și măsurilor. Acestea sunt reprezentate de
acțiuni concrete care vizează obținerea unor rezultate măsurabile, cu impact asupra atingerii
obiectivelor. În această categorie pot intra atât inițiative de reglementare cum sunt hotărâri ale
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primarului sau ale consiliului local, dar și alte inițiative de tipul subcontractărilor sau
parteneriatelor public-private.

Al patrulea nivel reprezintă, practic, planul de acțiune pentru implementarea strategiei de
dezvoltare locală și vizează definirea și implementarea de proiecte în cadrul măsurilor și
intervențiilor propuse, care să contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategiei și la atingerea
viziunii de dezvoltare.
Figură 16: Demersul de elaborare al conceptului de dezvoltare strategică

În analiza realizată au fost identificate la nivelul comunei o serie de probleme într-o
diversitate de domenii: social, economic sau de mediu. Aceste probleme nu pot fi însă rezolvate
toate în același timp din cauza resurselor materiale, umane și financiare insuficiente. De aceea,
conceptul strategic poate servi și ca instrument de prioritizare a acțiunilor autorităților
administrației publice.
Conceptul strategic, prin legătura pe care o propune între direcțiile de dezvoltare,
obiectivele strategice, obiectivele comune de dezvoltare și intervențiile și măsurile
corespunzătoare, oferă posibilitatea de a ordona aceste activități și a le secvențializa, astfel încât
să fie posibilă la sfârșit evaluarea progresului către o îmbunătățire reală a situației cetățenilor din
comună.
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10.2 Conceptul de dezvoltare strategică
În procesul de formulare a obiectivelor strategice, precum și a intervențiilor și măsurilor
corespunzătoare au fost luate în considerare mai multe surse.
Printre acestea se numără, în primul rând, datele și informațiile privind starea actuală a
comunei din punct de vedere demografic, economic, social și de mediu, dar și alte elemente care
contribuie la crearea profilului general al comunei, cum ar fi situarea geografică sau conexiunile
de infrastructură existente cu alte unități administrativ teritoriale limitrofe.

În al doilea rând, au fost luate în considerare proiectele aflate deja în derulare la nivelul
comunei, fie că acestea aparțin inițiativelor administrației publice, fie sectorului privat. Atunci când
cele care aparțin administrației publice s-au dovedit fezabile și consistente în raport cu aceste
obiective strategice, a fost considerată necesară continuarea implementării lor. De asemenea,
atunci când continuarea lor nu a justificat cheltuielile alocate, a fost luată în considerare, fie
modificarea substanțială a proiectelor inițiale, fie sistarea acestora cu costuri minime. În al treilea
rând, au fost luate în considerare preferințelor cetățenilor în cadrul unui proces de consultare
publică derulat în cadrul comunei Leordina.
Viziunea de dezvoltare pentru comuna Leordina pentru orizontul de timp 2021 – 2027
este următoarea:

Leordina - o comună în care tradiția și modernitatea se îmbină armonios,
asigurând baza unui nivel de trai ridicat și a unui mediu de afaceri prosper!

Pentru ca viziunea propusă să fie transformată în realitate, sunt urmărite în principal două
„direcții de dezvoltare” și două „obiective de dezvoltare comune”, transpuse în practică
printr-o serie de „măsuri și intervenții”, concretizate în ”proiecte”. Obiectivele strategice
aferente direcțiilor de dezvoltare și obiectivele de dezvoltare comune, pe lângă urmărirea
propriilor ținte, trebuie să susțină atingerea viziunii de dezvoltare.
Direcțiile de dezvoltare și obiectivele comune asociate acestora sunt următoarele:
❖
❖
❖
❖

Direcție de dezvoltare 1: Îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor
Direcție de dezvoltare 2: Dezvoltarea mediului de afaceri
Obiectiv de dezvoltare comun 3: Modernizarea administrației publice
Obiectiv de dezvoltare comun 4: Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului

Aceste direcții și obiective propun o anumită secvențialitate a derulării acțiunilor și măsurilor
care asigură implementarea strategiei. Conform acestei secvențialități, măsurile care se referă la
nivelul de trai sunt considerate prioritare, deși cele care se referă la încurajarea economiei au o
contribuție considerabilă pentru dezvoltarea comunei. Inițiativele care se referă la îmbunătățirea
nivelul de trai sunt considerate a avea un impact semnificativ asupra tendințelor dezvoltare a
comunei. Astfel, măsurile care se referă la serviciile publice sau cele care se referă la
îmbunătățirea infrastructurii sunt de natură să contribuie la o creștere a calității vieții locuitorilor
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comunei. Îmbunătățirea calității vieții este o precondiție a dezvoltării economice a comunei, prin
faptul că poate conduce la o creștere a atractivității comunei.
Motive asemănătoare stau și la baza propunerii care se referă al atingerea obiectivelor de
dezvoltare comună. Principala caracteristică a acestora este că acestea condiționează abordările
în cadrul celorlalte obiective din cadrul direcțiilor de dezvoltare. Caracterul durabil și sustenabil al
dezvoltării comunei este imprimat de promovarea unui set de principii care vor influența și
măsurile din alte domenii. În același mod, măsurile de creștere a capacității administrative și cele
subsumate dezvoltării durabile reprezintă îmbunătățirea și adaptarea actului public la nevoile
actorilor economici și la solicitările și așteptările locuitorilor și are efecte directe asupra atingerii
obiectivelor strategice.
Cele 4 obiective ale strategiei de dezvoltare se condiționează și se potențează reciproc.
Astfel, îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor determină și creșterea așteptărilor din partea
administrației publice locale, care devine motivată și mai mult în sensul modernizării serviciilor
administrative locale. Serviciile publice sprijină dezvoltarea mediului de afaceri care are susținerea
și maturitatea necesare pentru realizarea de investiții durabile, cu grijă pentru protejarea mediului
înconjurător.
Obiectivele strategice vor subsuma Măsuri & Intervenții specifice fiecărui obiectiv și vor
include tipuri de acțiuni concrete care rezolvă probleme într-un anumit domeniu. Aceste măsuri
și intervenții pot fi: proiecte, planuri, hotărâri de consiliu local etc., a căror realizare va
conduce la atingerea obiectivului vizat și la dezvoltarea domeniilor strategice.
În activitatea de selectare, prioritizare și planificare a intervențiilor se va avea în vedere
contribuția la realizarea cu prioritate a obiectivelor strategice, dar și a rezultatelor multiplicative
din alte planuri sau resursele disponibile.

Direcție de dezvoltare 1: Îmbunătățirea nivelului de trai al locuitorilor
Această direcție, corespunde uneia dintre condițiile de dezvoltare a comunei Leordina și
este similară direcțiilor de dezvoltare din strategiile similare ale multor unități administrative
teritoriale din mediul rural al județului Maramureș sau din țară. Spre deosebire de alte astfel de
UAT-uri, comuna Leordina este slab influențată de un pol de creștere economică de tipul unui
municipiu sau oraș se situează suficient de aproape încât să influențeze dezvoltarea comunei. Din
această cauză, pentru ca oportunitățile de dezvoltare să fie posibile, este necesară îmbunătățirea
nivelului de trai al locuitorilor actuali, dar și cei potențiali ai comunei. Acest lucru poate fi realizat,
printre altele, printr-o creștere a calității și ariei de deservire a infrastructurii edilitare și rutiere,
respectiv a calității serviciilor publice furnizate sau gestionate la nivelul administraței publice
(educație, sănătate sau spații verzi).
Măsurile corespunzătoare acestei direcții de dezvoltare au ca scop generarea unei tendințe
de creștere a numărului de locuitori la nivelul comunei prin îmbunătățirea standardelor de viață.
Îndeplinirea acestora ar putea reprezenta un factor important pentru atragerea de noi locuitori în
comună, dar și încurajarea natalității.
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Direcție de dezvoltare 2: Dezvoltarea mediului de afaceri
Direcția de dezvoltare 2 se referă la acțiuni care facilitează dezvoltarea în continuare a
sectorului economic și antreprenorial de la nivelul comunei. Un aspect caracteristic comunei este
reprezentat de faptul că această comună se află aproape de zona de frontieră cu Ucraina. Această
situație ar putea genera unele oportunități, dar și dezavantaje. Oportunitățile sunt de natură
economică și includ posibilitatea extinderii cooperării transfrontaliere (cum ar fi continuarea și
extinderea programului de parteneriat cu autoritățile din Ucraina în domeniul turismului).
Dezavantajele ar putea fi determinate de locul relativ periferic ocupat de unitatea administrativ
teritorială, în raport cu orașe semnificative sau poli de dezvoltare din zonă. Acest fapt ar putea
avea o influență negativă asupra dezvoltării mediului de afaceri. Conform analizei, există totuși și
alte trăsături particulare specifice acestei comune care pot contribui la un parcurs de dezvoltare
autonom, comparativ cu unul de dependență relativă față de industriile dezvoltate în mediul urban
din orașele și municipiile județului Maramureș. Printre acestea se numără accesul la rețeaua
feroviară care permite legătura directă cu capitala, dar și cu alte orașe din zonă, existența unui
potențial turistic insuficient valorificat sau chiar activitățile economice tradițional agro-zootehnice
a căror modernizare ar putea avea un impact pozitiv asupra dezvoltării economice a comunei.
Toate acestea presupun punerea în valoare a unor oportunități al căror potențial economic
a fost insuficient valorificat până acum. Aceste noi sau deja existente domenii de intervenție ar
putea conduce la dezvoltarea unei industrii verzi, nepoluante în comună, capabilă să atragă noi
posibili investitori, dar și a unor noi locuitori.

Obiectiv de dezvoltare comun 3: Modernizarea administrației publice
Atingerea obiectivelor strategice asociate celor două direcții de dezvoltare descrise mai sus
are drept consecință apariția unor cerințe și așteptări corespunzătoare adresate administrației
publice din comună, atât de locuitori mai noi sau mai vechi, dar și de reprezentanții mediului de
afaceri existent sau posibil înnoit în viitor. O comună atractivă pentru noi investitori sau pentru
locuitori are nevoie nu numai de servicii publice de calitate, ci și de o abordare a administrației în
care acțiunile acesteia sunt orientate exclusiv către cetățean în conceperea serviciilor
administrative pe care le furnizează.
Acest obiectiv strategic se referă așadar la un proces concret de modernizare a
administrației și a serviciilor oferite de aceasta care să asigure o relație mai eficientă a acesteai
cu cetățenii sau reprezentanții mediului de afaceri din comună. Aceasta presupune activități,
precum cele de digitalizare a diverselor proceduri interne al căror scop este de a crește eficiența
funcționării administrației și, în cele din urmă, de a îmbunătăți relația cu cetățeni. Tot de acest
obiectiv de dezvoltare comun țin și inițiativele care se referă la promovarea și adoptarea soluțiilor
”smart” de integrare a demersului de modernizare și eficientizare atât a administrației publice,
cât și a serviciilor furnizate sau gestionate de aceasta.
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Obiectiv de dezvoltare comun 4: Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a
teritoriului
Obiectivul de dezvoltare comun 4 cuprinde măsuri al căror rezultat influențează permanent
toate celelalte măsurile propuse de conceptul strategic prezentat. Printre acestea se numără cele
referitoare la infrastructură, construcții, organizarea unor servicii și dezvoltarea unor programe și
până la decizii sau hotărâri administrative. Principiile privind protejarea mediului, asigurarea
eficienței energetice și asigurarea premiselor dezvoltării sustenabile trebuie să fie conținute în
argumentele deciziilor și alegerea modului de acțiune.
În continuare sunt prezentate aceste direcții de dezvoltare și obiective de dezvoltare comune,
precum și axele prioritare sau măsurile propuse în cadrul strategiei.

10.2 Direcția de dezvoltare 1: Îmbunătățirea nivelului de trai al
locuitorilor
Pentru realizarea acestei direcții strategice se impune, după cum am precizat, inițierea
unor intervenții ale administrației publice locale legate de creșterea calității vieții, atât pentru
actualii locuitori, cât și în vederea atragerii de noi potențiali viitori locuitori ai comunei.
Intervențiile și măsurile grupate pe obiective strategice sunt:

Obiectiv strategic 1.1 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere și edilitare
Finalizarea alimentării cu energie electrică a tuturor locuințelor/gospodăriilor din comună,
până la atingerea unui procent de 100% (de la 89,8% în prezent);
Extinderea rețelelor existente de canalizare, alimentare cu apă până la acoperirea tuturor
gospodăriilor din comună;
Inițierea și derularea proiectului de conectare a comunei la rețeaua de alimentare cu gaz;
Îmbunătățirea și extinderea spațiilor verzi la nivelul comunei – construcția de spații de
agrement și locuri de joacă pentru copii, spații verzi de recreere;
Asigurarea infrastructurii în comună și dezvoltarea unor proiecte de modernizare și
extindere a drumurilor – măsuri privind dezvoltarea infrastructurii rutiere și îmbunătățirea
conectivității cu celelalte unități administrativ teritoriale (UAT) din zonă, construcția unui
drum forestier;
Îmbunătățirea serviciului de transport în comun, respectiv a conexiunii cu u.a.t.-urile din
zonă – dezvoltarea și diversificarea mijloacelor de transport în comun; dezvoltarea unui
sistem de management (monitorizare) al traficului – supraveghere video;
Inițierea lucrărilor de reabilitare a stației CFR;
Inițierea lucrărilor de îmbunătățire a iluminatului public (utilizarea tehnologiei LED).

Obiectiv strategic 1.2 Îmbunătățirea serviciilor publice
Investiții în infrastructura de servicii de sănătate - în condițiile pandemiei cu virusul SARS
Cov – 2 sunt necesare investiții în sectorul de sănătate la nivelul comunei;
Investiții precum modernizarea cabinetelor medicale și organizarea de campanii de
informare și conștientizare a populației, precum și înființarea unui centru de permanență;
Îmbunătățirea serviciilor sociale și dezvoltarea de noi servicii sociale, necesare la nivel de
UAT, suplimentar față de cele existente (de ex. dezvoltarea serviciilor mobile de asistență
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a domiciliu a persoanelor în vârstă, persoane cu dizabilități etc.), pentru a acoperi nevoile
sociale ale diferitelor categorii de persoane vulnerabile din comunitate;
Îmbunătățirea serviciilor educaționale - măsuri privind dezvoltarea/modernizarea
infrastructurii educaționale, învestiții în creșterea calității procesului de învățare
(construcție sală de sport, înființare servicii afterschool);
Construcția unei piețe și promovarea produselor agricole produse în cadrul comunei.

10.3. Direcția de dezvoltare 2: Dezvoltarea mediului de afaceri
Această direcție strategică se referă la o serie de inițiative care ar putea conduce la o
creștere a veniturilor comunei provenite din taxele înregistrate de la operatorii economici activi
sau cei potențiali. Necesitatea diversificării în cadrul comunei a profilului economic al operatorilor
economici impune rezolvarea unor probleme care ar putea influența pozitiv dezvoltarea
economică a comunei (dezvoltarea agriculturii sau serviciile specifice zonei de graniță etc.). Pe
lângă măsurile de încurajare identificate, se numără și cele care se referă la dezvoltarea turismului
– agro și ecoturismului sau a turismului de agrement sau sportiv.
Intervenții și măsuri, grupate pe obiective strategice:

Obiectiv strategic 2.1. Valorificarea oportunităților generate de apropierea de
granița cu Ucraina, a obiectivelor turistice din zonă, respectiv intensificarea
exploatării altor resurse sau oportunități existente.
Îmbunătățirea cadrului de dezvoltare a activităților economice specifice unei localități de
tranzit, aflată în apropierea graniței cu Ucraina și conectată la rețeaua rutieră națională
(comerț, reparația autovehiculelor, servicii de pensiune, servicii de întreținere
autovehicule, înițierea sau dezvoltarea colaborării cu agenții economici în vederea creării
de noi facilități pentru dezvotarea afacerilor în zonă etc.);
Sprijinirea inițiativelor de valorificare turistică a sitului Munții Maramureșului sau a altor
obiective turistice din zonă (continuarea și diversificarea proiectului de colaborare
transfrontalieră cu Ucraina în domeniul turismului);
Amenajarea unui camping de 100 de locuri pentru turiștii care tranzitează comuna în
vederea parcurgerii traseelor montane (dezvoltare serviciu de informare turistică la nivelul
comunei sau a celor reprezentate de ghizi montani);
Identificarea posibilităților de valorificare a agroturismului și ecoturismului prin
promovarea oportunităților de investiții în domeniu, proiectare și facilitarea implicării
investitorilor în implementarea soluțiilor identificate, sprijinirea demersului prin inițierea
unor proiecte finanțate din fonduri europene, acordarea de facilități fiscale noilor
investitori etc.

Obiectiv strategic 2.2. Facilitarea dezvoltării și creșterii productivității
activităților economice existente (creșterea animalelor, agricultura ecologică,
industria prelucrătoare, silvicultura, pescuitul)
Sprijinirea și facilitarea dezvoltării zootehniei (creșterea animalelor);
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Dezvoltarea agriculturii – încurajarea dezvoltării agriculturii ecologice, crearea de puncte
de colectare și prelucrare materii prime în agricultură;
Încurajarea dezvoltării activității de prelucrare a lemnului și raționalizarea exploatărilor
forestiere (acordarea de facilități etc.).

10.4 Obiectiv de dezvoltare comun 3: Modernizarea administrației
publice
Tendința de creștere a populației impune demararea unor măsuri care să răspundă nevoilor
populației comunei. În acest sens, una dintre cele mai importante obiective de dezvoltare comune
se referă la modernizarea serviciilor administrative locale. În această categorie intră servicii
precum plata taxelor, emiterea de certificate, aprobări sau facilitarea participării cetățenilor la
actul guvernării locale etc.
Al doilea pachet de măsuri se referă și la identificarea posibilităților de introducere a unor
soluții de tip ”Smart Village”, implementarea lor sau/și adaptarea acestora nevoilor locuitorilor
comunei. Rezultatele obținute ca urmare a atingerii acestui obiectiv contribuie la îndeplinirea
obiectivelor strategice corespunzătoare direcțiilor de dezvoltare prezentate mai sus.
Intervenții și măsuri, grupate pe axe prioritare:

Axa prioritară 3.1. Inițierea unor măsuri de îmbunătățire a serviciilor
administrative, precum și a aparatului intern al primăriei
Simplificarea procedurilor interne administrative ale primăriei;
Înființarea sau/și dezvoltarea unui departament sau a unui grup de specialiști la nivelul
primăriei, însărcinați cu depunerea, implementarea și monitorizarea proiectelor finanțate
din fonduri europene sau alte fonduri;
Creșterea participării cetățenilor comunei la guvernanța locală – adoptarea unei abordări
pro-active în procesul de consultare publică, implicarea cetățenilor în guvernanța locală;
Oferirea de facilități fiscale de către primărie – măsuri adresate companiilor, precum
scutirea de anumite taxe la bugetul local pentru noii investitori, furnizarea acestora de
gratuități pe o perioadă limitată în anumite condiții, conceperea și inițierea de parteneriate
public-privat etc

Axa prioritară 3.2 Promovare și adoptarea soluțiilor ”smart”
Digitalizarea serviciilor administrative – Crearea unui sistem electronic de management al
documentelor la nivelul instituției primăriei; digitalizarea arhivelor sau/și a bazelor de date;
digitalizarea plății taxelor, a emiterii diverselor tipuri de certificate sau în comunicarea cu
cetățenii etc.; introducerea unui program pilot de bugetare participatică.
Demararea unui proces de identificare a serviciilor publice existente sau a unora noi care
pot fi furnizate/gestionate/ îmbunătățite cu ajutorul noilor tehnologii ”smart” (de exemplu
servicii de informare turistică);
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10.5 Obiectiv de dezvoltare comun 4: Dezvoltarea durabilă și
sustenabilă a teritoriului
Acest obiectiv de dezvoltare comun are în vedere o abordare care presupune inițierea de
măsuri specifice gestionării și protejării mediului, dar și măsuri active de promovare a principiilor
dezvoltării durabile și sustenabile și de respectare a acestora.
Atingerea acestui obiectiv implică atașarea la toate celelalte modalități de implementare a
strategiei (direcții de dezvoltare, obiective) a unor condiții de realizare direct legate de respectarea
principiilor de protejare a mediului, dezvoltare durabilă, eficiență energetică și folosirea
sustenabilă a resurselor.
Intervenții și măsuri indicative, grupate pe axe prioritare:

Axa prioritară 4.1. Măsuri de protecție a mediului și promovarea gospodăririi
durabile a teritoriului
Inițierea acțiunilor în vederea creșterii suprafețelor verzi pe cap de locuitor, cu destinație
publică la nivelul comunei;
Raționalizarea utilizării pășunilor în vederea prezervării acestora, program de plantare a
ariilor defrișate ca urmare a exploatărilor forestiere;

Axa prioritară 4.2. Îmbunătățirea furnizării și a eficienței energetice la nivelul
comunei
Realizare instalație producție biogaz, utilizarea echipamentelor care folosesc energii
neconvenționale pentru producerea de energie electrică/termică pe clădirile instituțiilor
publice;
Promovarea utilizării biomasei și biogazului ca sursă de energie;

Axa prioritară 4.3. Îmbunătățirea calității serviciului de colectare a deșeurilor
Organizarea serviciului în vederea reducerii cantității de deșeuri depuse în locuri
neamenajate care pot afecta calitatea apei;
Promovarea colectării selective a deșeurilor și generalizarea acestei practici la nivelul
întregii comune, reciclarea deșeurilor vegetale și distribuire în fiecare gospodărie,
îmbunătățirea serviciilor de curățenie/salubrizare de pe raza comunei.
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Figură 17: Structura extinsă a conceptului de dezvoltare: Direcții de dezvoltare, obiective strategice și obiective comune de dezvoltare

Obiectiv de dezvoltare comun 4
Dezvoltarea durabilă și sustenabilă a teritoriului
Direcție de dezvoltare strategică 2
Dezvoltarea mediului de
afaceri

Direcție de dezvoltare strategică 1
Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

Obiectiv de dezvoltare comun 3
Modernizarea administrației publice
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11. Plan de acțiuni și lista de intervenții
existente
11.1 Plan de acțiune pentru implementarea strategiei
Implementarea cu succes a Strategiei de dezvoltare locală presupune implicarea activă a
tuturor factorilor interesaţi de progresul economic şi social al comunei Leordina: instituţii publice,
organizaţii, asociaţii, investitori şi locuitori ai comunei.
Adoptarea strategiei reprezintă un prim pas în demersul de continuare a dezvoltării locale
a comunei, implementarea acesteia fiind condiționată de existența unor mecanisme de
implementare, monitorizare și evaluare definite clar și transparent.
Planul de acțiuni în vederea implementării strategiei implică totalitatea pașilor care
trebuie parcurși, a termenelor, instrumentelor manageriale și cheltuielilor necesare implementării
strategiei:
Acțiune
Stabilirea
structurii de
implementare

Alocarea
resurselor

Monitorizare,
raportare,
evaluare

Descrierea acțiunii propuse
Nominalizarea unui Responsabil pentru implementarea strategiei, care
să coordoneze procesul de implementare.
Nominalizarea persoanelor și structurilor din cadrul Primăriei, responsabile
de implementarea proiectelor aferente obiectivelor strategice sau axelor prioritare
corelate cu activitatea desfășurată.
Alocarea resurselor umane implicate în acest proces, cu trasarea clară a
responsabilităților pentru implementarea măsurilor și intervențiilor propuse și
ulterior, pentru managementul fiecărui proiect.
Alocarea resurselor financiare este esențială pentru succesul unei strategii.
Astfel, pentru proiectele propuse vor fi identificate surse de finanțare interne sau
externe.
Pentru monitorizarea strategiei se recomandă analize semestriale cu privire la
progresul înregistrat în implementarea proiectelor și în atingerea indicatorilor de
realizare și de rezultat, eventual în ajustarea acestora în funcție de schimbările
contextului socio-economic.
Strategia poate fi revizuită anual sau ori de câte ori este cazul. Situații care pot
impuse revizuirea strategiei sunt cele legate de actualizarea surselor de finanțare
ale proiectelor propuse odată cu aprobarea programelor de finanțare aferente
perioadei 2021 – 2027 sau după aprobarea strategiei județene / regionale, în
urma căreia ar putea fi necesară o actualizare a proiectelor / măsurilor propuse
în strategia comunei.

Pentru a asigura o monitorizare coerentă a strategiei, este obligatoriu ca obiectivele
strategice ale acesteia să fie translatate în indicatori de rezultat cu ținte aferente. Pentru a
putea aprecia în ce măsură obiectivele strategice sunt atinse și strategia este eficientă, trebuie
definit acest sistem integrat de indicatori de rezultat, prin intermediul căruia instituția să-și
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autoevalueze continuu resursele de care dispune și să acționeze în direcția creșterii eficienței
utilizării acestora.
Responsabilul sau echipa care coordonează implementarea strategiei trebuie să ia în
considerare riscurile care pot sa apară în implementarea strategiei și să identificare posibile
măsuri de prevenire a apariției acestora.
Riscuri

Posibile măsuri de atenuare a riscurilor

Lipsa resurselor
financiare
Întârzieri în
implementare

Planificarea anuală a resurselor financiare necesare implementării strategiei.
Actualizarea semestrială a strategiei în vederea actualizării surselor de finanțare,
în special a surselor de finanțare externă
Stabilirea clară a resonsabilităților pentru implementarea strategiei.
Monitorizarea semestrială a stadiului implementării strategiei

Pentru planificarea în timp a proiectelor, în vedere maximizării impactului
implementării strategiei, poate fi utilizată diagrama ”matricea priorităților” sau ”matricea
Eisenhower”, care presupune clasificarea proiectelor după criteriile importanței și urgenței:

Urgente & Importante

Urgente & Puțin importante

Proiecte critice care au un impact
semnificativ rezolvând nevoi acute la nivelul
comunității

Proiecte care rezolvă o problemă comunitară cu un
anumit grad de urgență, dar care nu contribuie la
atingerea unui obiectiv strategic

Acțiune recomandată: de implementat

Acțiune recomandată: de delegat responsabilitățile

Ex. proiectele care rezultă probleme
stringente; proiecte majore pentru care
există surse de finanțare

Ex. proiecte pentru care există surse de finanțare
disponibilă, proiecte care rezolvă probleme curente

imediat

pentru rezolvarea imediată

Puțin urgente & Importante

Puțin urgente & Neimportante

Proiecte majore care au un impact
semnificativ, dar a căror implementare mai
poate fi amânată pentru că nu se adresează
unei nevoi urgente a comunității; sunt, în
general, proiectele care fac diferența în
dezvoltarea locală și necesită o planificare
riguroasă

Proiecte nesemnificative care sunt consumatoare
de timp și de alte resurse, fără impact semnificativ
– efortul aferent ar trebui redirecționat către alte
tipuri de proiecte mai relevante

Acțiune recomandată: de planificat imediat
implementarea lor

Acțiune recomandată: de evitat încluderea în
strategie

Ex. Proiecte cu impact nesemnificativ
îndeplinirea obiectivelor strategice

în

Ex. proiecte de infrastructură

11.2. Lista de intervenții - Portofoliul de proiecte
Acest capitol al strategiei vizează prezentarea proiectelor care au fost identificate în
vederea implementării strategiei de dezvoltare locală, pe fiecare obiectiv strategic.
Pagina 65

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI LEORDINA PENTRU
PERIOADA 2021-2027

Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară

Cod
proiect

1

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și
edilitare

1.1.1

Extindere
rețea
alimentare cu gaz

2

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și
edilitare

1.1.2

3

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și
edilitare

1.1.3

4

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și
edilitare

1.1.4

5

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și
edilitare

1.1.5

6

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și
edilitare

1.1.7

Construcția
forestier

7

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și
edilitare

1.1.10

Inițierea lucrărilor de
îmbunătățire
a
iluminatului
public
(utilizarea
tehnologiei
LED)
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Indicator de
realizare

Proiect / Acțiune

de

Țintă

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

Buget
estimativ

Corelare
cu alte
strategii

Nr. km rețea

NA

Strategic

Buget local, PODD,
AP 2; POIM 8.2

500.000

Reabilitare drumurilor de
acces la structura agricolă
și forestieră

Nr. km drum

NA

Punctual

Buget local; PNRR
PI10; PNS 2021 2027

500.000

Îmbunătățirea
și
extinderea spațiilor verzi
la nivelul comunei

Suprafață
amenajată
(mp)

NA

Suport

Buget local

250.000

1

Suport

Buget local, CNI,
PNS 2021-2027

500.000

PUG

SDL 20142020

Construcția de spații de
agrement și locuri de
joacă pentru copii, spații
verzi de recreere
Modernizarea
și
reabilitarea rețelei de
drumuri de interes local
(comunale,
străzi
interioare /ulițelor, etc)
unui

drum

Nr. spații

Nr. km drum

NA

Strategic

Buget local, PNRR,
PNS 2021 - 2027,
PNDL, CNI

4.000.000

Nr. km drum

3

Punctual

Buget local; PNS
2021 - 2027, PNDL,
CNI, PNRR P1

1.000.000

Nr. străzi

10

Punctual

Buget local, PNS
2021 - 2027

900.000

PUG
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară

8

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și
edilitare

9

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.1. Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere și
edilitare

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

Indicator de
realizare

1.1.11

Amenajarea de rigole,
pavaje
și
trotuare
pietonale de‐a lungul
căilor de acces existente

1.1.12

Extindere
rețea
de
alimentare cu apă și
canalizare, branșamente
și racorduri șa utilități

Nr. km rețea

Buget
estimativ

Corelare
cu alte
strategii

500.000

PUG

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

Suport

Buget local

NA

Strategic

Buget local, PNRR,
PNS 2021 - 2027,
PNDL, CNI, PODD
AP2

Nr. acțiuni

2

Punctual

Buget local

100.000

50.000

Suprafață
amenajată
(mp)

Țintă

NA

6.000.000

10

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

1.2.1

Achiziționarea
și
distribuirea de materiale
igienico-sanitare
în
vederea
prevenirii
infectării cu virusul SARSCov2

11

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

1.2.2

Organizarea de campanii
de prevenție și educație
pentru sănătate

Nr. acțiuni

7

Punctual

Buget local

12

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

1.2.3

Modernizarea cabinetelor
medicale

Nr. unități
sanitare
modernizate

1

Suport

Buget local, PNS
2021 - 2027

2.250.000

13

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

1.2.4

Înființarea unui centru de
permanență

Nr. centre
înființate

1

Suport

Buget local, POIDS

1.250.000

1.2.5

Îmbunătățirea serviciilor
sociale și dezvoltarea de
noi
servicii
sociale,
necesare la nivel de UAT,
suplimentar față de cele
existente

Nr. servicii
sociale
modernizate

2

Punctual

Buget local; POIDS
AP 3, AP 1

500.000

14

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic

15

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

1.2.6

Sprijinirea dezvoltării si
diversificării
serviciilor
medicale în comună

16

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

1.2.7

17

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

1.2.8

18

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

1.2.9

19

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

1.2.10

20

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

1.2.11

Încurajarea și sprijinirea
accesării
fondurilor
nerambursabile
pentru
inițiativele
private
în
domeniul medical pentru
creșterea
calității
serviciilor în mediul rural
Implicarea
cadrelor
medicale în organizarea și
sustinerea unor activități
de educație sanitară a
populației
Sprijinirea organizării de
activități culturale prin
care sunt prezentate
obiceiurile locale și portul
popular
(festivaluri
populare,
ziua
comunei,etc)
Susținerea și promovarea
tinerelor talente în arta și
meșteșugurilor populare
tradiționale
Reabilitarea și dotarea
Căminului Cultural
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Indicator de
realizare

Țintă

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

Buget
estimativ

Corelare
cu alte
strategii

Nr. servicii
sociale
modernizate

2

Suport

Buget local; POIDS
AP 3, AP 1

100.000

PUG

Nr. acțiuni

3

Suport

Buget local; POIDS
AP 3, AP 1

10.000

SDL 20142020

Nr. acțiuni

3

Punctual

Buget local

50.000

SDL 20142020

Nr. activități
culturale

7

Punctual

Buget local; POIDS
AP 1;

200.000

SDL 20142021

Nr. acțiuni

5

Punctual

Buget local

50.000

SDL 20142022

Nr. clădiri
reabilitate

1

Punctual

Buget local

1.000.000

SDL 20142023
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic

21

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

22

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

1.2.12

Asigurarea
suportului
necesar
pentru
dezvoltarea
competențelor digitale ale
elevilor

Nr. acțiuni

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

1.2.13

Dezvoltarea infrastructurii
educaționale (construcție
sală de sport)

23

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

1.2.14

24

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

25

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

26

Corelare
cu alte
strategii

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

Buget
estimativ

3

Punctual

Buget local/ național,
POR, AP 6;

50.000

Nr. săli de
sport

1

Suport

Buget local/ național,
POR, AP 6

1.000.000

PUG/SDL
2014-2020

Înființarea unui centru de
tip afterschool

Nr. centre

1

Strategic

Buget local POIDS
AP 1

1.000.000

PUG/SDL
2014-2020

1.2.15

Sprijinirea
profesionale
didactice

Nr. acțiuni

5

Punctual

Buget local/
național; POEO AP 2

50.000

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

1.2.16

Amenajarea de piețe și
târguri destinate vânzării
produselor (între Leordina
și Ruscova)

Nr. piețe
înființate

2

Suport

Buget local

600.000

PUG/SDL
2014-2020

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

1.2.17

Ecologizarea comunei și a
împrejurimilor

Nr. acțiuni

5

Suport

Buget local

10.000

SDL 20142020

27

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

1.2.18

Program de educație a
cetățenilor
pentru
protecția mediului

Nr. acțiuni

5

Suport

Buget local

50.000

SDL 20142020

28

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

1.2.19

Organizarea
unor
competiții sportive de
interes
local
pentru
încurajarea
practicării
activităților sportive

Nr. acțiuni

7

Suport

Buget local

25.000

SDL 20142021

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice

a

formării
cadrelor

Pagina 69

Indicator de
realizare

Țintă
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic

29

DD1.Îmbunătățirea
nivelului de trai al
locuitorilor

30

31

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară

1.2. Îmbunătățirea
serviciilor publice
2.1. Valorificarea
oportunităților generate
de apropierea de
granița cu Ucraina, a
obiectivelor turistice din
zonă, respectiv
intensificarea
exploatării altor resurse
sau oportunități
existente.
2.1. Valorificarea
oportunităților generate
de apropierea de
granița cu Ucraina, a
obiectivelor turistice din
zonă, respectiv
intensificarea
exploatării altor resurse
sau oportunități
existente.

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

1.2.20

Susținerea unor programe
de calificare și recalificare
pentru integrarea pe piața
muncii a șomerilor

Nr. acțiuni

2.1.1

Sprijin pentru inițierea sau
dezvoltarea colaborării cu
agenții
economici
în
vederea creării de noi
facilități
pentru
dezvotarea afacerilor în
zonă

2.1.2

Sprijinirea inițiativelor de
valorificare turistică a
sitului
Munții
Maramureșului sau a altor
obiective turistice din
zonă
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Indicator de
realizare

Buget
estimativ

Corelare
cu alte
strategii

Buget local; POEO
AP 9; POTJ AP 4

50.000

SDL 20142022

Suport

Buget local/ național,
POR. AP 7

50.000

Suport

Buget local/
național,POIDS AP 1

100.000

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

3

Suport

Nr. acțiuni

5

Nr. acțiuni

200

Țintă
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Nr.
crt.

32

33

34

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară
2.1. Valorificarea
oportunităților generate
de apropierea de
granița cu Ucraina, a
obiectivelor turistice din
zonă, respectiv
intensificarea
exploatării altor resurse
sau oportunități
existente.
2.1. Valorificarea
oportunităților generate
de apropierea de
granița cu Ucraina, a
obiectivelor turistice din
zonă, respectiv
intensificarea
exploatării altor resurse
sau oportunități
existente.
2.1. Valorificarea
oportunităților generate
de apropierea de
granița cu Ucraina, a
obiectivelor turistice din
zonă, respectiv
intensificarea
exploatării altor resurse
sau oportunități
existente.

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

Buget
estimativ

Corelare
cu alte
strategii

1

Suport

Buget local/
național; POIDS AP 1

100.000

PUG/SDL
2014-2020

Nr. acțiuni

5

Suport

Buget local/național

50.000

Nr. campanii
de informare

7

Punctual

Buget local

5.000

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

2.1.3

Sprijin pentru amenajarea
unui camping de 100 de
locuri pentru turiștii care
tranzitează comuna în
vederea
parcurgerii
traseelor montane

Nr. unități
primire
turistică

2.1.4

Promovarea
oportunităților de investiții
în
domeniul
agroturismului
și
ecoturismului

2.1.6

Program
elaborare
materiale
informative
(broşuri, pliante, hărţi)
distribuite
gratuit
în
centrele de cazare şi
informare
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Indicator de
realizare

Țintă

SDL 20142024
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Nr.
crt.

35

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

36

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

37

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară
2.1. Valorificarea
oportunităților generate
de apropierea de
granița cu Ucraina, a
obiectivelor turistice din
zonă, respectiv
intensificarea
exploatării altor resurse
sau oportunități
existente.
2.1.
Valorificarea
oportunităților generate
de
apropierea
de
granița cu Ucraina, a
obiectivelor turistice din
zonă,
respectiv
intensificarea
exploatării altor resurse
sau
oportunități
existente.
2.1.
Valorificarea
oportunităților generate
de
apropierea
de
granița cu Ucraina, a
obiectivelor turistice din
zonă,
respectiv
intensificarea
exploatării altor resurse
sau
oportunități
existente.

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

Buget
estimativ

Corelare
cu alte
strategii

7

Suport

Buget local/
județean POEO AP 3,
AP 9;

50.000

SDL 20142025

Nr.
manifestări
artistice

7

Punctual

Buget local, POIDS
AP 1

200.000

SDL 20142026

Nr.
documente
strategice

1

Suport

Buget local/național

100.000

SDL 20142027

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

2.1.7

Sprijin pentru formarea
forţei de muncă locale în
domeniul
serviciilor
turistice

Nr. acțiuni

2.1.8

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)

2.1.9

Realizarea unei strategii
de marketing local
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Indicator de
realizare

Țintă
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic

38

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

39

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

40

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară
2.2.
Facilitarea
dezvoltării și creșterii
productivității
activităților economice
existente
(creșterea
animalelor, agricultura
ecologică,
industria
prelucrătoare,
silvicultura, pescuitul)
2.2
Facilitarea
dezvoltării și creșterii
productivității
activităților economice
existente
(creșterea
animalelor, agricultura
ecologică,
industria
prelucrătoare,
silvicultura, pescuitul)
2.2
Facilitarea
dezvoltării și creșterii
productivității
activităților economice
existente
(creșterea
animalelor, agricultura
ecologică,
industria
prelucrătoare,
silvicultura, pescuitul)

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

2.2.1

Sprijinirea și facilitarea
dezvoltării
zootehniei
(creșterea animalelor)

Nr. acțiuni

2.2.2

Crearea de puncte de
colectare și prelucrare
materii
prime
în
agricultură

2.2.3

Sprijin pentru valorificarea
superioară a lemnului și
raționalizarea
exploatărilor
forestiere
(acordarea de facilități
etc.)
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Indicator de
realizare

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

Buget
estimativ

5

Suport

Buget local/ național

50.000

Nr. puncte de
colectare
create

1

Suport

Buget local, PNS
2021 - 2027

250.000

Nr. acțiuni

2

Suport

Buget local/ național

50.000

Țintă

Corelare
cu alte
strategii

PUG/SDL
2014-2020
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Nr.
crt.

41

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

42

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

43

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară
2.2
Facilitarea
dezvoltării și creșterii
productivității
activităților economice
existente
(creșterea
animalelor, agricultura
ecologică,
industria
prelucrătoare,
silvicultura, pescuitul)
2.2
Facilitarea
dezvoltării și creșterii
productivității
activităților economice
existente
(creșterea
animalelor, agricultura
ecologică,
industria
prelucrătoare,
silvicultura, pescuitul)
2.2
Facilitarea
dezvoltării și creșterii
productivității
activităților economice
existente
(creșterea
animalelor, agricultura
ecologică,
industria
prelucrătoare,
silvicultura, pescuitul)

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

2.2.4

Sprijinirea
investitorilor
care crează noi facilități
de producție și crează noi
locuri de muncă

Nr. acțiuni

2.2.5

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.

2.2.6

Crearea unui centru de
valorificare a resurselor
agroalimentare autohtone
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Indicator de
realizare

Buget
estimativ

Corelare
cu alte
strategii

Buget local

50.000

PUG/SDL
2014-2020

Suport

Buget local/
național; POIDS AP
1;

50.000

PUG

Suport

Buget local

300.000

PUG/SDL
2014-2020

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

3

Suport

Nr. acțiuni

7

Nr. centre

2

Țintă
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Nr.
crt.

44

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

45

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

46

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară
2.2
Facilitarea
dezvoltării și creșterii
productivității
activităților economice
existente
(creșterea
animalelor, agricultura
ecologică,
industria
prelucrătoare,
silvicultura, pescuitul)
2.2
Facilitarea
dezvoltării și creșterii
productivității
activităților economice
existente
(creșterea
animalelor, agricultura
ecologică,
industria
prelucrătoare,
silvicultura, pescuitul)
2.2
Facilitarea
dezvoltării și creșterii
productivității
activităților economice
existente
(creșterea
animalelor, agricultura
ecologică,
industria
prelucrătoare,
silvicultura, pescuitul)

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

2.2.8

Sprijinirea
persoanelor
care practică agricultura
de subzistență pentru a se
asocia în grupuri de
producători

Nr. acțiuni

2.2.9

Dezvoltarea
competențelor
antreprenoriale
ale
tinerilor care vor să-și
deschidă o afacere în
comună

2.2.10

Sprijinirea inițiativelor de
conversie ecologică a
suprafețelor de teren (de
ex a pășunilor și fânețelor)
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Indicator de
realizare

Buget
estimativ

Corelare
cu alte
strategii

Buget local

50.000

SDL 20142020

Suport

Buget local; POEO
AP1

50.000

SDL 20142020

Punctual

Buget local

50.000

SDL 20142021

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

3

Suport

Nr. acțiuni

5

Nr. acțiuni

5

Țintă

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI
LEORDINA PENTRU PERIOADA 2021-2027

Nr.
crt.

47

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

48

DD2. Dezvoltarea
mediului de afaceri

49

ODC3.
Modernizarea
administrației
publice

50

ODC3.
Modernizarea
administrației
publice

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară
2.2
Facilitarea
dezvoltării și creșterii
productivității
activităților economice
existente
(creșterea
animalelor, agricultura
ecologică,
industria
prelucrătoare,
silvicultura, pescuitul)
2.2
Facilitarea
dezvoltării și creșterii
productivității
activităților economice
existente
(creșterea
animalelor, agricultura
ecologică,
industria
prelucrătoare,
silvicultura, pescuitul)
3.1.
Inițierea
unor
măsuri de îmbunătățire
a
serviciilor
administrative, precum
și a aparatului intern al
primăriei.
3.1.
Inițierea
unor
măsuri de îmbunătățire
a
serviciilor
administrative, precum
și a aparatului intern al
primăriei.

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

2.2.11

Sprijinirea activității de
prelucrare industrială și
tradiţională a lemnului
prin
înființarea
unei
asociații meșteșugărești

Nr. acțiuni

2.2.12

Organizarea de programe
de educare/ campanii
privind conservarea și
protejarea
capitalului
silvic al comunei

Buget
estimativ

Corelare
cu alte
strategii

Buget local

50.000

SDL 20142022

Suport

Buget local

50.000

SDL 20142023

3

Punctual

Buget local; POTJ AP
3

25.000

SDL 20142022

1

Suport

Buget local, PNS
2021 - 2027

750.000

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

3

Suport

Nr. acțiuni

3

3.1.1

Organizarea de schimburi
de experiență cu autorități
locale din România sau
Uniunea Europeană

Nr. acțiuni

3.1.2

Înființare
centru
ISU
pentru situații de urgență

Nr. centre
înființate
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Indicator de
realizare

Țintă
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Nr.
crt.

51

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic
ODC3.
Modernizarea
administrației
publice

52

ODC3.
Modernizarea
administrației
publice

53

ODC3.
Modernizarea
administrației
publice

54

ODC3.
Modernizarea
administrației
publice

55

ODC3.
Modernizarea
administrației
publice

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară
3.1.
Inițierea
unor
măsuri de îmbunătățire
a
serviciilor
administrative, precum
și a aparatului intern al
primăriei.
3.1.
Inițierea
unor
măsuri de îmbunătățire
a
serviciilor
administrative, precum
și a aparatului intern al
primăriei.
3.1.
Inițierea
unor
măsuri de îmbunătățire
a
serviciilor
administrative, precum
și a aparatului intern al
primăriei.
3.1.
Inițierea
unor
măsuri de îmbunătățire
a
serviciilor
administrative, precum
și a aparatului intern al
primăriei.
3.1.
Inițierea
unor
măsuri de îmbunătățire
a
serviciilor
administrative, precum

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

Indicator de
realizare

Țintă

3.1.3

Implementarea
CAF
(Cadrul
Comun
de
Autoevaluare
a
Instituțiilor Publice) / ISO
9001:2015 / EFQM

Nr. standarde
implementate

3.1.4

Dezvoltarea nucleului de
specialiști
la
nivelul
primăriei, însărcinați cu
depunerea,
implementarea
și
monitorizarea proiectelor
finanțate
din
fonduri
europene
sau
alte
fonduri;

3.1.5

Achiziţionare echipamente
și infrastructură IT

3.1.6

3.1.7

Elaborarea de proiecte
investiționale comune în
parteneriat
cu
alte
administrații publice în
vederea
dezvoltării
durabile a zonei
Organizarea de consultări
publice periodice între
autorităţiile
locale,
cetățeni și mediul de
afaceri

Pagina 77

Buget
estimativ

Corelare
cu alte
strategii

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

1

Punctual

Buget local

500.000

Nr. acțiuni

2

Punctual

Buget local

50.000

SDL 20142020

Nr.
echipamente
achziționate

2

Punctual

Buget local; POCIDIF
AP 9

375.000

SDL 20142020

Nr. proiecte
în parteneriat
cu alte
adminstrații
publice

2

Punctual

Buget local; POTJ AP
3

75.000

SDL 20142022

Nr. consultari
publice

1

Punctual

Buget local

25.000

SDL 20142023

STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A COMUNEI
LEORDINA PENTRU PERIOADA 2021-2027

Nr.
crt.

56

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic

ODC3.
Modernizarea
administrației
publice

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară
și a aparatului intern al
primăriei.
3.1.
Inițierea
unor
măsuri de îmbunătățire
a
serviciilor
administrative, precum
și a aparatului intern al
primăriei.

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

Indicator de
realizare

3.1.8

Înființare ghișeu unic
pentru cetățeni și agenți
economici

Nr. ghișee
înființate

Buget
estimativ

Corelare
cu alte
strategii

5.000

SDL 20142024

Buget local/ național,
POR, AP 1

250.000

SDL 20142021

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

1

Punctual

Buget local

Nr. sisteme
informatice

1

Punctual

Țintă

57

ODC3.
Modernizarea
administrației
publice

3.2. Promovarea și
adoptarea
soluțiilor
smart

3.2.1

Îmbunătăţirea calităţii şi
eficienţei
serviciilor
publice prin crearea unui
sistem
integrat
cu
simplificarea procedurilor
din
cadrul
primăriei
Leordina

58

ODC3.
Modernizarea
administrației
publice

3.2. Promovarea și
adoptarea
soluțiilor
smart

3.2.2

Digitalizarea sistemului de
plăți taxe și impozite

Nr. servicii
digitalizate

1

Suport

Buget local; POTJ AP
3

250.000

59

ODC3.
Modernizarea
administrației
publice

3.2. Promovarea și
adoptarea
soluțiilor
smart

3.2.3

Arhivă
electronică:
eficientizare,
ordonare,
dezvoltare

Nr. servicii
digitalizate

1

Suport

Buget local; POTJ AP
3

50.000

60

ODC3.
Modernizarea
administrației
publice

3.2. Promovarea și
adoptarea
soluțiilor
smart

3.2.4

Introducere
sistem
consultare populație pe
problemele
comunei
(online)

Nr. sisteme
informatice

1

Suport

Buget local; POTJ AP
3

50.000
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic

61

ODC4. Dezvoltare
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

62

ODC4. Dezvoltare
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

63

ODC4. Dezvoltare
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

64

ODC4. Dezvoltare
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

65

ODC4. Dezvoltare
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară
4.1. Măsuri de protecție
a
mediului
și
promovarea
gospodăririi durabile a
teritoriului
4.1. Măsuri de protecție
a
mediului
și
promovarea
gospodăririi durabile a
teritoriului
4.1. Măsuri de protecție
a
mediului
și
promovarea
gospodăririi durabile a
teritoriului
4.1. Măsuri de protecție
a
mediului
și
promovarea
gospodăririi durabile a
teritoriului
4.2.
Îmbunătățirea
furnizării și eficienței
energetice la nivelul
comunei

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

4.1.1

Inițierea acțiunilor în
vederea
creșterii
suprafețelor verzi pe cap
de locuitor, cu destinație
publică la nivelul comunei

Nr. acțiuni

4.1.2

Raționalizarea
utilizării
pășunilor
în
vederea
prezervării acestora

Suprafață
reabilitată
(mp)

4.1.3

Program de plantare a
ariilor defrișate ca urmare
a exploatărilor forestiere

Nr de arbori
noi plantați

4.1.4

Proiect de cooperare
transfrontalieră România Ucraina pentru protecția
mediului

Nr. acțiuni

4.2.1

Studiu de fezabilitate
instalație
producție
biogaz/biomasă
și
înființare
stații
de
producere a energiei pe
bază de biogaz și biomasă

Nr.
documente
strategice
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Indicator de
realizare

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

1

Suport

Buget local/național

10.000

3

Punctual

Buget local/național

250.000

Suport

Buget local/național;
PNRR PI 10

1.000.000

1

Suport

Buget local, Program
Cooperare
Transfrontalieră RoUa

500.000

1

Punctual

Buget local, PODD,
AP 1

100.000

Țintă

100

Buget
estimativ

Corelare
cu alte
strategii
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară

Cod
proiect

66

ODC4. Dezvoltare
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

4.2.
Îmbunătățirea
furnizării și eficienței
energetice la nivelul
comunei

4.2.2.

67

ODC4. Dezvoltare
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

4.2. Îmbunătățirea
furnizării și eficienței
energetice la nivelul
comunei

4.2.3.

68

ODC4. Dezvoltare
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

4.3. Îmbunătățirea
sistemului de
management al
deșeurilor

4.3.1

69

ODC4. Dezvoltare
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

4.3. Îmbunătățirea
sistemului de
management al
deșeurilor

70

ODC4. Dezvoltare
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

4.3. Îmbunătățirea
sistemului de
management al
deșeurilor

Proiect / Acțiune
Dotarea cu echipamente
care utilizează energii
neconvenționale pentru
producerea de energie
electrică/
termică
pe
clădirile
instituțiilor
publice și reabilitarea
energetică a acestora
Creșterea
eficienței
energetice pentru clădiri
publice cu destinație de
unități de învățământ (ex.
Școala Gimnazială nr. 1,
Școala Gimnazială nr. 2
etc)
Campanie
de
informare/măsuri luate în
vederea
reducerii
cantității
de
deșeuri
depuse
în
locurile
neamenajate care pot
afecta calitatea apei

Indicator de
realizare

Țintă

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

Buget
estimativ

Număr
instituții
modernizate

2

Suport

Buget local; PNRR
P1; AFM

1.750.000

Nr. clădiri
reabilitate

2

Strategic

Buget local; PNRR
P1; AFM

3.500.000

Nr. acțiuni

5%

Suport

Buget local, PODD,
AP 2

50.000

4.3.2

Achiziționare coșuri de
gunoi colectare selectivă
și instalare pe domeniul
public

Nr. dotări

15

Suport

Buget local, PODD,
AP 1

100.000

4.3.3

Achiziționare
lăzi
de
compost vegetal pentru
reciclarea
deșeurilor
vegetale și distribuire în
fiecare gospodărie

Nr. dotări

30

Punctual

Buget local, PODD,
AP 2

250.000
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Corelare
cu alte
strategii
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Nr.
crt.

Direcție de
dezvoltare /
Obiectiv
strategic

Obiectiv strategic /
Axa Prioritară

Cod
proiect

Proiect / Acțiune

Indicator de
realizare

Țintă

Grad
prioritate

Sursa de finanțare

Buget
estimativ

71

ODC4. Dezvoltare
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

4.3. Îmbunătățirea
sistemului de
management al
deșeurilor

4.3.4

Îmbunătățirea serviciilor
de curățenie/ salubrizare
de pe raza comunei.

Nr. acțiuni

5

Suport

Buget local, PODD,
AP 1

500.000

72

ODC4. Dezvoltare
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

4.3.
Îmbunătățirea
sistemului
de
management
al
deșeurilor

4.3.5

Gestiunea eficientă
deșeurilor menajere

Nr. acțiuni

5

Suport

Buget local, PODD
AP2

250.000

a
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Corelare
cu alte
strategii

SDL 20142020
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11.3 Monitorizarea și evaluarea strategiei
Pentru a urmări gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite în cadrul Strategiei de
dezvoltare locală a comunei Leordina, este necesară o monitorizare permanentă și o evaluare a
rezultatelor acțiunilor întreprinse.
Portofoliul de proiecte este stabilit pentru orizontul de timp 2021 – 2027, proiectele având
durate diferite, ceea ce înseamnă că și obiectivele stabilite vor putea fi atinse treptat, pe baza
unui Plan de acțiune anual.
Implementarea unei strategii de dezvoltare locală se bazează, de asemenea, pe
responsabilizare. Prin Dispoziție a Primărului Comunei Leordina se va constitui Grupul de
monitorizare și evaluare, compus din reprezentanți ai principalelor direcții responsabile de
implementarea strategiei.
Atribuţiile propuse pentru Grupul de monitorizare şi evaluare:
✓ Asigurarea legăturilor cu agenţii economici, organizaţiile neguvernamentale, etc.;
✓ Culegerea de informații cu privire la stadiul implementării proiectelor cuprinse în strategie;
✓ Identificarea proiectelor implementate la nivelul comunei, care contribuie la îndeplinirea
obiectivelor şi care nu au putut fi nominalizate în strategie;
✓ Implicare în stabilirea de măsuri pentru obţinerea de finanţare pentru acele proiecte care nu au
obţinut finanţare în cel puţin trei ani de la începerea implementării strategiei.
Pentru evaluarea rezultatelor și efectelor implementării se folosesc o serie de indicatori ce
măsoară impactul strategiei:
➢ Indicatori de realizare – reflectă ceea ce s-a produs prin implementarea proiectelor propuse
în strategie. Realizările imediate țin de răspunderea exclusivă a structurilor responsabile cu
managementul proiectelor respective, care trebuie să raporteze pe marginea lor prin intermediul
sistemului de monitorizare.
Indicatori de rezultat – măsoară avantajele resimțite de beneficiarii finali ai acestor proiecte.
Indicatorii de rezultat ne arată dacă s-a îndeplinit scopul pentru care au fost implementate aceste
proiecte.
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Indicatorii de rezultat propuși pentru fiecare obiectiv strategic sunt sintetizați în continuare:

Obiectiv strategic

1. Îmbunătățire a
nivelului de trai
al locuitorilor
2. Dezvoltarea
mediului de
afaceri
3. Modernizarea
administrației
publice
4. Dezvoltare
durabilă și
sustenabilă a
teritoriului

Indicatori de rezultat

Valoare de
referință

Valoare
țintă

Sursa de
informare a
valorii
indicatorului

Nr. centre afterschool

/

1 (2027)

PUG

Nr. șomeri recalificați

/

30 (2027)

PUG

Nr. km infrastructură
rutieră modernizați

4,5
(2020)

10
(2027)

Chestionar comună

Cifra de afaceri generată la
nivelul comunei

10,9 mil lei
(2019)

+65%
(2027)

www.listafirme.ro

Nr. servicii publice
digitalizate

/

+3 servicii

Primăria comunei
Leordina

Economie consum energie
din surse convenționale
pentru clădiri
administrative

/

10%

Primăria comunei
Leordina
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Comuna
Leordina

Elaborator:
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